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Förvaltningsberättelse

Periodresultat 
Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första 
tertialet på -4,7 mkr. För motsvarande period förgående 
år redovisades ett negativt resultat med 16,1 mkr. I pe-
riodresultatet ingår kostnad för ökning av semesterlöne-
skulden med 24,1 mkr.

Helårsprognos 
Årets förväntade resultat för 2012 blir ett överskott på 
21,1 mkr. Det motsvarar en positiv avvikelse i förhållande 
till budget på 20,8 mkr. Det budgeterade resultatet, efter 
kompletteringsbudgeten, uppgår till 0,3 mkr. Huvuddelen 
av den positiva budgetavvikelsen återfinns inom finansie-
ringen. Den absolut största förklaring är faktiska skattein-
täkter från 2011 och beräknade skatteintäkter för 2012 
som förbättrar resultatet med 28,7 mkr.
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Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 7,1 mkr. 
I detta belopp finns överskott för avgifter till kommunal-
förbunden på 2,1 mkr, samt överskott för kommunens 
hamnverksamhet med 1,5 mkr.
Det största underskottet, 7,0 mkr, finns för barn- och 
utbildningsnämnden. Även socialnämnden prognostise-
rar en negativ budgetavvikelse med 2,6 mkr. Underskott 
finns också på samhällsbyggnadsnämnden, 1,0 mkr och 
överförmyndarverksamheten, 0,1.
Ledning o utveckling, kulturnämnden, revisionen och 
myndighetsnämnden förväntas inte få några budgetav-
vikelse vid årets slut.

Balanskravet
I Kommunallagen 8 kap § 5 finns ett så kallat balanskrav. 
Kravet innebär att kommunen varje år ska ha intäkter som 
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna något år ändå 
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet 
återställas inom de tre närmast följande åren. Beslut om 
sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje 
året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Resul-
tatet per 2012-04-30 är negativt, men enligt prognosen 
för helåret kommer Ystads kommun att klara balanskra-
vet. 

Utveckling av skatteintäkterna och resultat i kom-
munsektorn
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av lö-
neinkomster. Över en längre period finns ett tydligt sam-
band mellan antal arbetade timmar och förändringen 

av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och lö-
neökningstakten är därför de faktorer som har störst be-
tydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. Förra året 
växte skatteunderlaget med drygt tre procent. För 2012 
förväntas en relativt bra tillväxt av skatteunderlaget trots 
en nästan stillastående arbetsmarknad. Sveriges Kommu-
ner och Landsting prognostiserar en tillväxt med 3,8 % 
för 2012.

Ränta och inflation
I februari 2012 gjorde Riksbanken en sänkning av repo-
räntan till 1,5 % då inflationstrycket i svensk ekonomi var 
lågt och att de ekonomiska utsikterna i Sverige hade för-
sämrats till följd av utvecklingen i omvärlden samt för att 
stabilisera inflationen kring 2 %. Riksbankens prognos är 
en reporänta på 3,0 % i slutet på 2014.
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Inflationstakten var 1,3 procent i april, vilket är en ned-
gång från mars då den var 1,5 procent. Från mars till april 
ökade KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma 
period förra året ökade KPI med 0,4 procent.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna årsredovisning har i stort sam-
ma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste års-
redovisningen. 
Sociala avgifter har påförts anställda (enligt AB samt BEA) 
med 39,1 % samt förtroendemän och uppdragstagare 
med 31,4%.
Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras 
på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas 
bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen 
och kommunalförbunden baseras delårsrapporten med 
prognoser på infordrade uppgifter från dessa.
  
Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2012-04-30 till 671,7 mkr, va-
rav 633,5 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 94 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett risk-
perspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld 
eftersom några medel inte finns fonderade för att möta 
de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska 
regleras.

Likvida medel
Likviditeten uppgick 2012-04-30 till 71,4 mkr. Detta är en 
ökning med 40,7 mkr sedan årsskiftet. 
Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela 
koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likvidite-
ter ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsam-
mans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. 

Skulder och avsättningar
Under de första fyra månaderna har kommunens nettolå-
neskuld ökat med 40 mk till 1 021,7 mkr. Ökningen som 

är hänförlig till kommunen är 33,0 mkr, resterande 7,0 
mkr är som vidareutlånats inom koncernen. Detta innebär 
att den del som är hänförligt till kommunen är 586,9 mkr 
per 2012-04-30.
I periodresultatet finns inräknat en semesterlöneskuldök-
ning sedan årsskiftet med cirka 24,1 mkr. Då huvuddelen 
av semesterdagarna tas ut under sommarmånaderna juni, 
juli och augusti förväntas skulden minska under andra 
halvåret och fokus på semesterskulden bör därför läggas 
per helårsskifte. 

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 0,6 mkr. För helåret 2012 prognostiseras finansnettot 
bli minus 4,9 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget. 

Borgensåtaganden
Några nya borgensåtaganden har inte ingåtts under årets 
första fyra månader. 

Investeringar
62,2 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets 
första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2012, är 475,5 mkr. 
Detta innebär att 13 % av total investeringsbudget är 
förbrukad så här långt. De två klart största investeringsut-
gifterna under årets första fyra månader är 15,0 mkr för 
ny förskola i Svarte skola, samt 11,2 mkr för ombyggnad 
i handelshamnen för att förse fartygen med elektricitet då 
man ligger för kaj. Enligt förvaltningarna kommer cirka 
232 mkr av anslagen inte att förbrukas. Totala investe-
ringar för 2012 beräknas därmed uppgå till cirka 244 mkr.  

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, 
följer samma mönster som 2010 och 2011. 
Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster är 
i stort sätt oförändrat sedan årsskiftet. Det har skett en 
minskning med motsvarande fyra heltidstjänster.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska 
besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad god 
ekonomisk hushållning är i den egna organisationen och 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärdering. Kommunen ska inte bara anta finansiella 
mål utan också verksamhetsmål i budgeten som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan 
om rent ekonomiska och finansiella effekter är det vik-
tigt att betona att begreppet god ekonomisk hushållning 
även avser en god verksamhetshushållning. Här ingår att 
verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara an-
passad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och 
ändamålsenlighet. 

En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäktige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 
Modellen för mål- och resultatstyrning ska följas upp 
kontinuerligt och ska utvärderas såväl i de två tertialrap-
porterna som i årsredovisningen.

BERÄKNING AV NYCKELTAL TILL TERTIAL1 2012        
     
 Resultat Resultat Prognos  Resultat
  11-04-30 12-04-30 12-12-31 KF:S mål 11-12-31 
      
Nettokostnadernas andel, inkl finans-
netto och avskrivningar, i förhållande 
till skatteintäkter och generella stats-
bidrag 104,1% 101,1% 98,3% 98,0% 98,8% 
 
Andel egenfinansiering av nettoinvesteringarna 21,8% 38,1% 43,6% 50,0% 43,2% 
Resultatet i relation till eget kapital -1,2% -0,4% 1,6% minst infl 1,1% 
Beräknad inflation 1,2% 1,3%    
1,3%      
    
Mål 1     
Årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna     
Resultat  -4,7 21,1   
Skatteintäkter  410,7 1 225,9   
Relation  -1,1 1,7   
      
Mål 2:      
Investeringarna ska till minst 50% finansieras med egna medel     
Investeringar  62,2 243,7   
Egenfinansiering  23,7 106,3   
Relation  38,1% 43,6% 
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och  
 växande kommun för boende, företagande och   
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god

•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Arbete pågår med att ta fram mark- och bostadsbygg-
nadsprogram.
Cirka 30 detaljplaner och fördjupade översiktsplaner är i 
produktion. 
Byggande ett nytt äldreboende och trygghetsboende i 
Västra Sjöstaden. Det kommer även att bli ett trapp-hus-
boende inom LSS i samma område.
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. Upphandlingar delas 
upp i mindre delar, där så är möjligt. Intresset för regionen 
som filmdestination är fortsatt högt med nya BBC Wal-
landerinspelningar
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemen-skap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning.

Målet är uppfyllt

Förvaltningsberättelse

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINAN-
SIELLA MÅL (tertialresultat)

Enligt budget 2012 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst två procent av 
skatteintäkterna

Utfall: Relationen per 120430 är minus 1,1 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Relationen per 121231 beräknas bli 1,7 %.

Mål 2: Investeringarna ska till minst 50 % finansieras med 
egna medel

Utfall: Relationen per 120430 är 38,1 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Relationen per 121231 beräknas bli 43,6 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Utfall: Periodresultatet är minus 4,7 mkr vilket ger en 
minskning av egna kapitalet med 0,4 %. 
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 121231 be-
räknas bli 21,1 mkr. detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 1,6 %. Inflationstakten är i nuläget 1,3 %, vilket 
också är inflationsprognosen för 2012.

Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 120430 
har uppnåtts. Prognosen för helåret visar på förbättring av 
måluppfyllelsen, men dock inte in den omfattningen att 
full måluppfyllelse sker. Endast ett av de tre finansiella må-
len kommer att uppfyllas med den nuvarande prognosen.

Mål- och resultatstyrning
En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäk-tige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 
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Förvaltningsberättelse

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-  
 het ska präglas av kvalitet och kundanpasat be-  
 mötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen

•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys 
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande 
vistelsetid i förskolan. Det politiska beslutet att införa 
vårdnadsbidrag i kommunen har hittills resulterat i att tolv 
familjer hittills ansökt om detta. Vårdnadsbidraget betalas 
från och med den första april 2012. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 
Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska 
genomsyra all verksamhet. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög i 
de brukarundersökningar som görs.
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehante-
ringssystem 2012 med avsikt att därefter, införa diverse 
e-tjänster för ökad service till medborgarna.

Målet är uppfyllt

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöper-
 spektiv

•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys 
Energieffektiviseringen inom fastighetsbeståndet fortsät-
ter som planerat enligt ”Ystadmodellen”. 
Kommunen gör kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten 
på fem olika platser inom tätorten sen 2006.
Naturvårdsprogram är framtaget.
Arbetet med att förbättra sopsortering på förskolor och 
skolor fortsätter. 
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
väntas ge positiva miljöeffekter.
En förstudie ska under sommaren genomföras av Tra-
fikverket i samarbete med kommunen om GC-väg mel-
lan Hedeskoga-Sövestad och Hammar-Kåseberga.
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt

Målet är uppfyllt

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva  
 och ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Kommunen har tre finansiella mål och inget av dessa mål 
är uppfyllda per 2012-04-30
Enligt helårsprognosen kommer ett av dessa att infrias per 
2012-12-31.
I helårsprognosen för 2012 finns stora obalanser och 
nämnderna har stora underskott i flera verksamheter.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden produceras mer verksam-het i 
förhållande till de kostnader man har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005. 

Målet är delvis uppfyllt

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv   
 arbetsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys 
I genomsnitt under året har frisknärvaron varit 95,4 %.
En medarbetarundersökning gjordes under 2011. Den 
omfattade ett antal frågeställningar som i sin tur hörde 
till fyra kategorier; Arbetsmiljö, Ledarskap, Organisation 
och Utveckling. Totalt deltog 1160 anställda i medarbe-
tarundersökningen, detta motsvarar en svarsfrekvens på 
64 procent. Av resultaten framkommer att nöjdmedarbe-
tarindex (NMI) för Ystads kommun ligger på 3,8 (femgra-
dig skala). Ystads kommuns totala resultat står sig bra i 
förhållande till andra kommuner och statliga myndighe-
ter där man gjort liknande undersökningar.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja perso-
nalens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och 
stimulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker 
årligen. 

Målet är delvis uppfyllt
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Resultat Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  12.04.30 12.12.31 12.12.31 11.04.30 11.12.31
      
Verksamhetens intäkter Not 1 128,6 549,9 468,7 124,6 424,0
Verksamhetens kostnader      Not 1 -515,0 -1 660,2 -1 568,3 -510,1 -1 510,0
Avskrivningar Not 2 -28,4 -87,4 -87,4 -25,7 -78,9
Verksamhetens nettokostnader  -414,8 -1 197,7 -1 187,0 -411,2 -1 164,9
Skatteintäkter            Not 3 351,3 1 047,6 1 021,5 337,6 1 005,7
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 59,4 178,3 175,7 58,9 176,5
Finansnetto Not 5 -0,6 -7,1 -9,9 -1,4 -2,9
      
Årets resultat  -4,7 21,1 0,3 -16,1 14,4
      
      
      
  Utgående Prognos  Utgående Utgående
  balans utg. bal.  balans balans
Balansräkning (mkr)  12.04.30 12.12.31  11.04.30 11.12.31
      
Anläggningstillgångar Not 6 2 494,1 2 616,6  2 179,0 2 453,6
Omsättningstillgångar Not 7 303,4 315,2  324,1 250,9
      
S:a tillgångar  2 797,5 2 931,8  2 503,1 2 704,5
      
Eget kapital Not 8 1 315,9 1 315,9  1 301,5 1 301,5
Årets resultat  -4,7 21,1  -16,1 14,4
S:a eget kapital  1 311,2 1 337,0  1 285,4 1 315,9
      
Avsatt till pensioner Not 9 27,1 26,6  17,9 27,3
S:a avsättningar   27,1 26,6  17,9 27,3
      
Långfristiga skulder  1 021,7 1 133,7  763,0 981,7
Kortfristiga skulder      Not 10 437,5 434,5  436,8 379,6
S:a skulder  1 459,2 1 568,2  1 199,8 1 361,3
     
S:a eget kapital och skulder  2 797,5 2 931,8  2 503,1 2 704,5
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  12.04.30 12.12.31 11.04.30 11.12.31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -4,7 21,1 -16,1 14,4
Justering för av- och nedskrivningar  28,4 87,4 25,7 78,9
Ökning/minskning av avsättningar  -0,2 -0,8 0,0 9,5
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,9 -1,0 0,0 -0,1
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  22,6 106,7 9,6 102,7
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -15,0 -27,7 -66,6 -52,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  3,2 3,0 -1,8 2,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  57,8 54,9 10,7 -46,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten  68,6 136,9 -48,1 6,2

Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -62,9 -245,8 -44,1 -221,3
Omklassificering till omsättningstillgång  - - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg  1,3 1,3 0,0 0,1
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - - -
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,7 2,1 0,1 5,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -60,9 -242,4 -44,0 -215,8

     
Finansieringsverksamheten
Förändring låneskuld  40,0 152,0 163,0 381,7
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -7,0 -7,0 -136,8 -292,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  33,0 145,0 26,2 88,9

Årets kassaflöde  40,7 39,5 -65,9 -120,7
Likvida medel vid periodens början  30,7 30,7 151,4 151,4
Likvida medel vid periodens slut Not 11 71,4 70,2 85,5 30,7
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.       

Not 2 Avskrivningar     

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas     
anskaffningsvärde.      
     
Not 3 Skatteintäkter     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 12.04.30 12.12.31 12.12.31 11.04.30 11.12.31
Kommunalskatt 343,6 1 030,8 1 021,5 327,0 981,0
Slutavräkning 2012 (2011) 4,6 13,7  6,5 20,6
Slutavräkning 2011 (2010) 3,1 3,1  4,1 4,1
Summa 351,3 1 047,6 1 021,5 337,6 1 005,7
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 12.04.30 12.12.31 12.12.31 11.04.30 11.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 60,1 180,3 190,0 59,6 178,9
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
Inkl LSS -22,7 -68,0 -78,0 -26,3 -79,1
Regleringsbidrag/avgift 4,7 14,0 11,6 9,7 29,0
Kommunal fastighetsavgift 17,3 52,0 52,1 15,9 47,7
Tillfälligt konjunkturstöd - - - - -
Summa 59,4 178,3 175,7 58,9 176,5
     
Not 5 Finansnetto     

Finansiella intäkter uppgår till 11,1 mkr (6,1 mkr) och finansiella kostnader till 11,7mkr (7,5 mkr).   
  
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  1 703,6 1 551,6 1 670,2  
       varav mark byggnader och tekn. anl 1 666,6 1 518,1 1 631,1  
                 maskiner och inventarier 37,0 33,5 39,1  
Finansiella anläggningstillgångar  790,4 627,4 783,4  
       varav värdepapper, andelar mm 29,7 29,7 29,7  
                  långfristiga fordringar 760,7 597,7 753,7  
S:a anläggningstillgångar 2 494,0 2 179,0 2 453,6  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Exploateringsfastigheter 7,8 15,2 11,0  
Fordringar 224,2 223,5 209,2  
Kassa och bank 71,4 85,4 30,7  
S:a omsättningstillgångar 303,4 324,1 250,9  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Eget kapital 1 311,2 1 285,4 1 315,9  
     varav periodens resultat -4,7 -16,1 14,4  
            Kommungemensamt 1 005,3 1 007,7 1 005,2  
            Hamnfond 93,6 85,9 85,9  
            VA-fond 5,5 7,6 7,6  
            Avfallsfond 5,7 8,0 8,0  
            Underhållsfond - -2,4   
            Pensionsavsättning 202,8 191,7 191,7  
           Sociala investeringar 3,0 3,0 3,0  
     
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Ingående värde 27,3 17,8 17,8  
Periodens förändring exkl visstidspens etc 0,0 0,1 7,4  
     varav räntekostnad 0,3 0,1 2,1  
Periodens förändring visstid- och garantipens -0,2 -0,1 0,2  
     varav räntekostnad 0,1 0,0 0,2  
Periodens förändring särskild löneskatt 0,0 0,0 1,9  
Utgående värde 27,1 17,8 27,3  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 150,0 132,0 120,0  
Leverantörsskulder 53,2 56,7 62,0  
Övriga kortfristiga skulder 90,4 105,3 64,0  
Upplupna kostnader o förutbet int 143,9 142,8 133,6  
     varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 11,1 10,6 32,3  
S:a kortfristiga skulder 437,5 436,8 379,6  
     
     
Not 11 Likvida medel vid årets slut     

Av likvida medel vid periodens slut utgör 170,4 mkr  (152,7 mkr) nettoskuld till koncernföretag.  
 
  
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 12.04.30 11.04.30 11.12.31  
Avgiftsbestämd ålderspension 11,1 10,6 32,3  
Avsättning till pensioner 27,1 17,9 27,3  
Pensionsförpliktelse 633,5 594,1 634,1  
Total pensionsskuld 671,7 622,6 693,7  
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Långfristiga skulder  
Låneportföljens storlek och sammansättning:  
  
Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp 
 (fast/rörligt) (kkr)
Handelsbanken Fast 100 000
Handelsbanken Rörligt 50 000
Nordea Rörligt 125 000
Kommuninvest Fast 561 700
Kommuninvest Rörligt 105 000
Dexia Fast 80 000
Summa  1 021 700

Räntebindningstid  
  

Ränteförfall  Belopp
(årsintervall) (kkr)
1 385 000
2-3 330 000
4-5 173 000
5-10 133 700

Summa 1 021 700

Handels-
banken 

150
Nordea 

125 

Kommun-
invest 667

Dexia 80 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Fast 73%

Rörligt 
27%

Andelen fast respektive rörlig ränta

www.fotoakuten.se
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 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget (inkl  Avvikelse 
     kompl.budget)  
Drift, nettokostnader mkr 12.04.30 12.04.30 12.04.30 12.12.31 12.12.31 prog/budg 
     
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -18,5 -21,3 2,8 -63,3 -63,3 0,0 
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -41,5 -42,0 0,5 -123,9 -126,0 2,1 
Kommunstyrelse - Hamn 4,0 2,7 1,3 9,5 8,0 1,5 
Överförmyndarnämnd -1,1 -0,7 -0,4 -2,3 -2,2 -0,1 
Barn- och utbildningsnämnd -157,2 -139,6 -17,6 -425,9 -418,9 -7,0 
Kulturnämnd -9,1 -8,7 -0,4 -26,2 -26,2 -0,0 
Myndighetsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnd -33,8 -29,7 -4,1 -90,1 -89,1 -1,0 
Socialnämnd -167,5 -162,9 -4,6 -491,4 -488,8 -2,6 
Revision -0,3 -0,4 0,1 -1,2 -1,2 -0,0 
Summa -425,1 -402,7 -22,4 -1 215,1 -1 207,9 -7,2 
Finansiering- o 
kommungemensamt 420,4 402,8 17,6 1 236,2 1 208,3 27,9 
TOTALT -4,7 0,1 -4,8 21,1 0,3 20,8 
     

      
 
     
 Utfall Prognos Budget (inkl Avvikelse   
   kompl.budget)    
Investeringar mkr 12.04.30 12.12.31 12.12.31 prog/budg   
   
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -3,5 -10,7 -15,2 4,5
Kommunstyrelse - Hamn -15,4 -52,0 -50,0 -2,0   
Barn- och utbildningsnämnd -0,2 -6,4 -5,9 -0,5   
Kulturnämnd -0,1 -0,8 -0,8 0,0   
Samhällsbyggnadsnämnd -42,7 -169,5 -398,1 228,6   
Socialnämnd -0,3 -4,3 -5,5 1,2
TOTALT -62,2 -243,7 -475,5 231,8   
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Flera stora frågor har varit aktuella under föregående år 
och arbetet med dessa fortsätter. Det gäller bland annat 
nybyggnad av fritidsanläggning som ersättning till Öster-
portshallen och badhuset, EWP:s etablering i Ystad med 
mera. Detta innebär en fortsatt hög belastning på kom-
munledningen. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra ser-
vicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, Evolution, har börjat tas i bruk 
under 2012. När Evolution är helt infört kan arbetet med 
att skapa e-tjänster fortsätta. Framtagande av e-tjänster 
sker i samarbete med andra kommuner i projektet PRIOS. 
Ny kommundirektör har tillträtt i april efter att tjänsten 
det senaste året har uppehållits av vikarie. 
Kommunen har tagit ett inriktningsbeslut om fortsatta 
förhandlingar med övriga medlemskommuner om gym-
nasieförbundets upplösning. Sjöbo kommun har tidigare 
tagit ställning för en avveckling av förbundet, medan 
Tomelilla kommun önskar bibehålla förbundet. Även 
Räddningstjänstförbundets framtid diskuteras eftersom 
Skurups kommun avser att lämna samarbetet. Sedan 
några år pågår arbetet med att skapa ett destinationsbo-
lag för Ystad-Österlen för att öka samverkan mellan kom-
munerna och näringslivet samt för att stärka utvecklingen 
av regionen som året runt destination. 

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kostnaderna för räddningsverksamheten beräknas bli 0,9 
mkr högre än budgeterat.
Kostnaderna för gymnasieverksamheten beräknas bli 3,0 
mkr lägre än budgeterat.

Kommunstyrelse - Hamn
Följande större investeringsprojekt pågår:
•	 Finjustering av ombyggnation av FL5 samt upp-

marschområde för BornholmerFærgens nya snabb-
färja Leonora Christina.

•	 Uppförande av anläggning för leverans av landström 
till fartyg - miljödom.

•	 Förstudie samt reparationsarbeten FL4. Rapport av-
seende investering i livstidsförlängning cirka 10 år 
kommer inom kort.

•	 Projektering, arbete med miljöansökan avseende nytt 
läge 7 i yttre hamnen – på grund av osäkerheten 
stoppas projekteringen tills vidare, men själva miljö-
tillståndsansökan förväntas lämnas in under året.

•	 Omläggning av dagvattensystem Revhuskajen – mil-
jödom – upphandling pågår.

•	 Ombyggnad av omklädningsrum för kollektivanställ-
da.

•	 Ombyggnad check-in för Polentrafiken.

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott 
med 9,5 mkr vilket är 1,5 mkr bättre än budget.

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 
Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli med kontor i Ystad.
Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 0,1 
mkr.

Barn- och utbildningsnämnd
Under våren genomför Skolinspektionen (SSI) tillsyn av all 
utbildningsverksamhet i Ystads kommun. Under februari 
skickades en stor mängd begärda dokument från de olika 
verksamheterna till SSI och informationsmöten genomför-
des dels internt och dels genom besök av SSI. Under veck-
orna 15-24 genomför inspektörerna skolbesök och cen-
trala intervjuer. Skolbesluten expedieras löpande och ett 
övergripande kommunbeslutet väntas efter sommaren.
I slutet av januari delades cirka 250 datorer ut till lärare 
och rektorer i grundskolans F-9. I mars fick alla elever i 
årskurs 4 och 7 (cirka 460 st) personlig dator. Detta är en 
del av satsningen på införande av personliga elevdatorer. 
Satsningen ger nya möjligheter för skolor att förnya sin 
pedagogik och arbetsmetoder men kräver även stora ut-
bildningsinsatser för inblandad personal.
Tolv personer från Ystads kommun (elever, lärare, rektor, 
utvecklingsledare och IT-pedagoger) åkte i april till Kista 
och ”SETT” - mässa och konferens om det moderna lä-
randet i skolan som var där. I en mycket välbesökt och 
uppskattad monter presenterades fem skolutvecklings-
områden som pågår i Ystads kommun; Skolväskan, Blog-
gar, Webbstjärnan, Matematikprojekt och Att skriva sig 
till läsning 2.0. 
2011 trädde bestämmelserna om legitimation för förskol-
lärare och lärare i kraft. Verksamheten har, som en följd av 
detta, genomfört en kartläggning gällande behörigheter. 
Denna har visat på ett gott resultat och verksamheten be-
står till stor del av behöriga förskollärare och lärare.
Barn-och Utbildningsnämnden har under de fyra första 
månaderna kommunicerat och diskuterat skolplanering 
inom Ystad Öster. Konsekvenserna av arbetet innebär 
att vissa lokalomflyttningar inom området måste ske. Lo-
kalfrågorna kommer att vara viktiga frågor för nämnden 
även i framtiden.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 7,0 
mkr.

Kulturnämnd
Organisationsutvecklingen med Kulturstrategins fokus-
områden som grund fortsätter enligt plan. Program och 
former för årets Allsång har fastställts. Valborgsfirande 
både vid Klostret och vid stranden vid Marinan har ge-
nomförts. Arrangemangen blev lyckade och lockade 
många besökare.
Den kultursamverkansgrupp som bildades våren 2011 
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träffas regelbundet för att bibehålla god kommunika-
tion och goda relationer. Det delregionala projektet kring 
barnkultur har avslutats och rapporterats till Kultur Skåne. 
Samarbetet med Malmö Opera fortsätter, i år bland an-
nat genom att Malmö Opera inleder Ystads Operasom-
mar med att spela Mozarts Idomeneo på Ystads Teater 
med Malena Ernman i huvudrollen. Ystads Operasommar 
inleds den 1 juni och varar till den 12 augusti.
Biblioteket har en ny webbportal som skapats i samarbete 
med biblioteken i Simrishamn och Tomelilla.
Ystads konstmuseum och Klostret kommer under som-
maren 2012 att ha gemensamt utställningstema kring 
Ystad Metall.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Myndighetsnämnd
Under jan-april har det fortsatt komma in många ansök-
ningar om bygglov. Andelen ansökningar för nybyggnad 
av villa har som väntat minskat medan tillbyggnader, kom-
plementbyggnader och plank/mur ökat jämfört med året 
innan. 
Bygglovsenheten fortsätter att arbeta aktivt med att för-
bättra informationsmaterial och att hålla korta handlägg-
ningstider förenat med hög kvalitet i arbetet. 
Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnd
Arbetet fortsätter kring sockerbruksområdet i Köping-
ebro. Det är dels den dagliga driften och dels den för-
djupade översiktsplanen. Två detaljplaner för Köpingebro, 
dels för skolans utveckling och dels för en del av gamla 
sockerbruksområdet är beställda. Det pågår också ett om-
fattande arbete med att dra om el - värme och VA för den 
gamla delen av sockerbruksområdet.
Åtta småhus har byggstartat under första tertialet och 
fem köpeavtal på villatomter har tecknats. 
Ny industrimark planeras i Öster.
Arbetet med att ”säkra upp” lekplatserna inom kom-
munen har påbörjats. Förändrad hastighetsbegränsning 
kommer att införas under 2012 innebärande att 40 km/h, 
kommer att råda i centrala Ystad. Etapp två av utbyggna-
den av vattenverket i Nedraby kommer att påbörjas under 
året. Ett nytt steg i matavfallsinsamlingen kommer att tas 
då ytterligare områden kommer att anslutas. Tillstånds-
prövningen för Ystads avloppsreningsverk har påbörjats 
och beräknas vara klar vid årsskiftet 2012-2013.
IT- driftsavtal har tecknats med Ystadbostäder AB. Diskus-
sioner pågår avseende en sammanslagning av Ystad kom-
muns och Sydskånska gymnasieförbundets IT-avdelningar. 
Utbyggnaden av det trådlösa nätverket är påbörjat. För-
sta etappen för att möta behovet av gästinloggningar är 
avklarad. 
Det har varit fortsatt stort tryck på nya detaljplaner och 
planavdelningen har fått in fem nya ansökningar om de-
taljplaner sedan i januari. 
Under perioden har fem detaljplaner antagits. 

Under första tertialet 2012 har det utförts färre husutsätt-
ningar och nybyggnadskartor jämfört med motsvarande 
period 2011. 
Projektet samordnad varudistribution är uppstartat. Med-
el har beviljats med 1,0 mkr av Länsstyrelsen.
Parallellt med projektet arbetas det med en ny livsmedels-
upphandling som ska börja gälla under 2013.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 1,0 
mkr.

Socialnämnd
Bristen på särskilda boenden är nu akut. Äldreboendet 
i Västra Sjöstaden med 36 lägenheter skulle stått färdig 
2011 men utlovas nu stå klart till sommaren 2013.
Ett mycket stort antal äldre har beviljats boende men har 
inte kunnat erbjudas något. I väntan på att det nya boen-
det står klart öppnade förvaltningen den 1 april ett tillfäl-
ligt korttidsboende i Simrishamn med plats för 8 brukare. 
Inom Individ- och Familjeomsorgen ökar behovet av stöd 
och skydd till barn och ungdom. Missbruket ökar och 
med det placeringarna.
Ökningen av försörjningsstöd förväntas skjuta fart på nytt 
i takt med minskad ekonomisk aktivitet i samhället. 
Färdigställande av ett trapphusboende har fördröjts ett 
år vilket allvarligt ökar risken för kostsamma sanktionsav-
gifter. Inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår förskjut-
ning av vården från slutenvården till öppenvård och den 
kommunala hälso- och sjukvården. Detta samtidigt som 
antalet personer som är 80 år och äldre ökar vilket visar 
sig i den alarmerade bristen på särskilda boenden, men 
också i ökade hjälpmedelsförskrivningar och bostadsan-
passningar. 
Verksamheterna växer i alla delar. Kommunens svårighe-
ter att tillgodose biståndsbedömda insatser medför att ris-
ken för dryga vitesbelopp är mer än överhängande. 

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 2,6 
mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Skatteintäkter beräknas ge ett överskott med 28,7 mkr.
Prognosen för penisonkostnader är ett underskott med 
2,2 mkr.
För arbetsgivaravgifter beräknas ett överskott i förhål-
lande till budget med 1,6 mkr på grund av fortsatta låga 
avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter för ungdomar 
18-26 år samt personer över 65 år.
De medel som finns avsatta i budgeten för oförutsett för-
väntas förbrukas i sin helhet under året.
Beräkningarna för kommunens finansnetto visar på en 
positiv avvikelse i förhållande till budget på 2,8 mkr.
De medel som finns budgeterade för avskrivningar under 
kommunens finansiering kommer att få en brist på 3,0 
mkr. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 27,9 
mkr.
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Valberedning Revision

Kommunfullmäktige
Moderaterna 16

Folkpartiet 3
Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Kommunstyrelse

Valnämnd

Ledning o Utveckling / Hamn

Ystad - Sjöbo
överförmyndarnämnd

Kultur o Utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Social Omsorg

Kulturnämnd

Samhällsbyggnad

Socialnämnd

Helägt moderbolag: Ytornet AB

Myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunalförbund:
Sydskånska Gymnasieförbundet
ca 46%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 35%
Ystad-Österlensregionens Miljö-
förbund ca 43%

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystad Industrifastigheter AB
Ystad Hamn o Logistik AB

Delägda dotterbolag:
Ystads Teater AB 94,5%
AB Ystads Saltsjöbad 90,6%

Kommunens organisation
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 Mål              Måluppfyllelse            

Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 12,5 12,0 13,0 13,0

  

Årets verksamhet
En varm vinter, särskilt mars, har medfört att energikon-
sumtionen är lägre än prognosen för år 2012 och då i 
första hand för fjärrvärmen och i viss utsträckning för el-
nätet.  Öppet Stadsnätsverksamheten har haft en jämn 
tillströmning av nya kunder. Inga särskilda händelser har 
inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för fjärrvärme ligger strax under progno-
sen och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för 

perioden. Resultatprognosen för helåret ligger ännu så 
länge i linje med budget.

Årets investeringar
Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört 
med budget har genomförts eller planeras. Utfall per ter-
tial 1 uppgår till 3,4 mkr.

Framtid
Vi ser i år verkligen fram emot en mörk och kall höst.   

1. Finansiella mål
•	 Tertialresultat

2. Verksamhetsmål
•	 Nya kunder Öppet Stadsnät
•	 Fjärrvärme Köpingebro
•	 Förnyelsebar värmeproduktion
•	 Byte kvicksilverarmaturer

Något under plan

Enligt plan
Planering pågår
Förnyelsebart bränsle 98 %
Utbyte pågår

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns 
moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kom-
mun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommu-
nens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt 
Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även 
AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för pe-
rioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodi-
serats och belastat bolaget för första tertialet.  Koncern

bidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer först i 
samband med helårsbokslutet att utbetalas från dotter-
bolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner med 
dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. 
Förändring av eget kapital beräknas bli noll för 2012. 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisorerna 
genomfört en revision av följsamhet till ägardirektiv. Revi-
sorernas sammanfattande bedömning är att bolagen i allt 
väsentligt lever upp till kommunens ägardirektiv och att 
ägardirektiven står i överensstämmelse med bolagsord-
ningen.
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 Mål              Måluppfyllelse               

Sammanfattning koncernen

AB Ystadbostäder

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 1,6 1,1 4,2 4,2

Årets verksamhet
Fastigheten Sadeln 1 med 69 lägenheter såldes i decem-
ber förra året och den nya ägaren HP Holding tillträdde i 
april 2012. Affären har genomförts på ett bekymmersfritt 
sätt och det är värt att nämna att lägenheterna kommer 
att fortsätta att upplåtas med hyresrätt. AB Ystadbostä-
ders verksamhet kännetecknas av en tydlig inriktning mot 
att få igång nybyggnadsprojekt, ett antal bra projektidéer 
finns och förhoppningsvis kan ett par av projekten starta 
under hösten. Bostadsbyggandet i landet är alltför lågt 
och det är ett problem på nationell nivå. I regeringens 
vårproposition presenterades förslag på sänkt fastighets-
avgift och förlängd avgiftsfrihet för nybyggnationen. 
Förslagen är ett litet steg i rätt riktning, men det behövs 
betydligt kraftfullare åtgärder om bostadsbyggandet ska 
öka till önskad omfattning.

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-april redovisar ett vinstresultat 
på 1,1 mkr vilket är lägre än budgeterat. Detta beror på 
att reparationer och underhåll utförts i relativt stor om-

fattning. Prognosen för hela året är att det budgeterade 
vinstresultatet och avkastningskravet på 4,2 mkr kommer 
att uppnås.

Årets investeringar
Under rapportperioden har 1,5 mkr investerats, varav 1,0 
mkr i byggprojekt och 0,5 mkr i maskiner och inventarier.

Framtid
Arbete med att se över hyressättningen i Ystads kommun 
pågår och detta sker i samverkan med de privata hyres-
värdarna och hyresgästföreningen. Arbetet går långsamt 
och det är tveksamt om översynen kommer att få någon 
inverkan vid förhandlingarna om 2013 års hyror. Någon 
dramatisk förändring av nuvarande hyressättning är inte 
att vänta. Nyligen anslöts bolagets fastighet Pernilla 16 i 
centrala Ystad till Ystad Energi: s ”Öppet stadsnät” och 
därmed har det påbörjats en utbyggnad av anslutning till 
fibernätet. Detta ger de boende en ökad valfrihet att välja 
leverantör av tjänster beträffande TV, telefoni och Inter-
net.

1. Finansiella mål
•	 Soliditeten > 16 procent
•	 Avkastningen > 4,2 miljoner kr

Båda målen bedöms bli uppfyllda.

2. Verksamhetsmål
•	 Årlig nybyggnation med 40 lägenheter.

Stora ansträngningar görs för att byggstart för minst 40 
lägenheter under hösten.

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -3,2 -4,8 -2,6 -5,1

Årets verksamhet
Under årets första tertial har den totala godshanteringen 
haft en nedåtgående utveckling med cirka 4 procent i för-
hållande till jämförbar period föregående år. Merparten 
av nedgången kan härledas till minskade volymer i järn-

vägstrafiken och i den konventionella godshanteringen 
såväl beroende av lågkonjunktur med eftersläpning från 
2011 samt att tre fartyg periodvis varit ur trafik på grund 
av varvsvistelse. Glädjande nog kan det dock konstateras 
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Ystads Industrifastigheter AB

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 1,7 2,6 4,6 4,6
  

Årets verksamhet 
Ombyggnad av kvarteret Bommen 1 för Novakliniken fär-
digställdes i mars 2012.  På Veolia Transport AB inreddes 
kontorsrum samt installerades ny port. Byte av takluckor 
gjordes på Ystad studios. På Cineteket skedde ombygg-
nad av kontorsrum liksom på YIT.

Ekonomi
Hyresintäkterna har ökat då gjorda investeringar är hyres-
grundande. Räntekostnaderna är lägre än budget efter-
som den rörliga räntenivån inte stigit. Periodens externa 
kostnader ligger i nivå med budget och periodens resultat 
något bättre än budget.

Årets investeringar
Kv Bommen 1; ombyggnad för Nova-kliniken till en kost-
nad på 2,8 mkr. Kv Cylindern 1;ny port och inredning av 
kontorsrum för Veolia Transport AB till en kostnad på 0,6 
mkr.  Kv Torna 1;ombyggnad/inredning av kontorsrum 
för Cineteket på 0,3 mkr. Kv Tändstiftet; ombyggnad/
inredning av kontorsrum för YIT samt nytt papptak, 
kostnad cirka 0,5mkr.

Framtid
Underhåll av fastigheter planeras att utföras i enlighet 
med underhållsplan.
    

fortsatta framgångar i person- och i personbilstrafiken 
som ökat med drygt 11 respektive 7 procent i förhållande 
till föregående år. 

Ekonomi
Det för perioden presenterade resultatet avviker negativt 
i förhållande till budget med 3,1 mkr och i förhållande till 
förgående år med 1,6 mkr. 

Omsättningen är, trots nedgången i godstrafiken, 2,3 mkr 
högre än 2011 men 1,1 mkr lägre än budget. Avvikelsen i 
förhållande till föregående år beror på ökningen i person-
trafiken, prishöjningar, högre utdebitering i form av inves-
teringsersättnings samt reavinster i samband med försälj-
ning av anläggningstillgångar. Avvikelsen i förhållande till 
budget är huvudsakligen relaterad till nedgången i gods-
trafiken. Bolaget räknar dock med att på årsbasis nå upp 
till den budgeterade omsättingen. 

Personalkostnaderna präglas av det faktum att företaget 
har fler anställda i år än föregående år vilket medför en 
negativ avvikelse i förhållande till föregående år med 1,0 
mkr. Avvikelsen i förhållande till budget är -0,3 mkr, vilken 
dock delvis täcks av intäkter. Bolaget räknar med att hålla 
personalbudgeten för året.

Avskrivningarna är i enlighet med budget.

Övriga externa kostnader avviker negativt i förhållande 
till budget med 1,8 mkr. Av denna summa kan 1,0 mkr 
härledas till ett genomfört asfalteringsarbete som bud-
geterats till perioden maj – juni men som genomfördes 
redan under april. Vidare är arrendet som bolaget erläg-
ger cirka 0,4 mkr högre än budget. Den reella avikelsen i 
förhållande till budgeten är således relativt liten. 

Finansnettot överstiger budget med cirka 0,2 mkr. 

Årets investeringar
Under året har bolaget investerat i ny lastmaskin, ny lätt 
lastbil samt en multimaskin. Den totala investeringsvoly-
men uppgår till 1,6 mkr.

Framtid
Första tertialet på ett mycket händelserikt år har avslu-
tats. Under året kommer ett antal miljörelaterade inves-
teringsprojekt att avslutas varav elanslutning av fartyg är 
det största. Utöver miljörelaterade investeringar måste ett 
antal reinvesteringar och större underhållsprojekt genom-
föras syftande till att säkra hamnanläggningens funktion. 
Planerade investeringsåtgärder kommer att få genomslag 
på bolagets ekonomi genom ett ökat arrende. 

Beslutet från Enercon att avvakta med besked i frågan om 
etablering av ny fabrik i Ystad har fått till följd att bolaget 
har avbrutit allt projekteringsarbete avseende ny kajan-
läggning i yttrehamnen samt fattat beslut om att orga-
nisationen skall anpassas med avseende på detta beslut. 

Under året kommer ett antal marknadsinriktade aktivite-
ter att genomföras syftande till att exponera Ystad som 
destination för nya markander samt för att förstärka re-
lationen på redan upparbetade marknader. Effekten av 
lågkonjunkturen bör minskas under resten av året.

Undersökningar av bottenförhållandena i inre hamnen 
visar tydligt på nödvändigheten att genomföra under-
hållsmuddring under året, vilket initialt inte var planerat. 
Mot den bakgrunden har en tillståndsprocess inletts och 
medel reserverats i ovan presenterad prognos vilket är den 
huvudsakliga anledningen till att prognosen avviker i för-
hållande till för året gällande budget. 
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Mål              Måluppfyllelse

Ystads Teater AB

Mål              Måluppfyllelse

Sammanfattning koncernen

1. Finansiella mål
•	 Soliditet  
•	 Avkastningskrav 4,6 mkr   

2. Verksamhetsmål
•	 Hyra ut lediga lokaler    
•	 Anpassa lokaler för hyresgäster

Kommer att uppnås
Kommer att uppnås. 

Kommer att uppnås
Kommer att uppnås

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -0,1 0,0 0,1 0,1
  

Årets verksamhet
Under årets fyra första månader har i stort sett alla arrang-
emang genomförts med en marginell ökning av besökare 
i jämförelse med samma period 2011. Verksamheten har 
kunnat bedrivas planenligt vilket givet en relativt jämn be-
lastning för personalen. Dock är bolaget väldigt sårbart 
vid sjukdom och bortfall utav personal, vilket delvis har 
visat sig under första tertialet. 

Årsstämman hölls den 11 april och genomfördes enligt 
plan. 

Renovering utav yttre fasad har kommit igång och fortgår 
enligt planerna. Denna omfattande restaurering beräknas 
att pågå en bit in på hösten. 

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys fortgår samt 
genomgång utav framtida investeringsbehov. 

Ekonomi
Tertialrapporten för Ystads Teater redovisar en mindre 
vinst om 40 tkr, vilket är i paritet med budget för 2012. 
Prognosen för 2012 ligger kvar sedan tidigare och beräk-
nas ge ett överskott om 0,1 mkr efter budgeterat kon-
cernbidrag. 

Årets investeringar
Några större investeringar har hittills inte gjorts. Renove-
ring utav fastighet är dock påbörjad, denna renoverings-
kostnad budgeteras att täckas utav koncernbidrag som 
öronmärkts för detta ändamål.

Framtid
Bokningsläget under resterande 2012 får ses som väldigt 
gott dock som vid tidigare somrar med svag bokning i ju-
ni-juli. Bolaget har under senare delen utav verksamhets-
året en del intressanta bokningar samt återkommande 
Jazzfestival. 

1. Finansiella mål
•	 Ystad Teater skall uppnå budgeterat resultat efter 

koncernbidrag.

2. Verksamhetsmål
•	 Fler arrangemang totalt och fler besökare än verk-

samhetsåret 2011. 
    

Bedöms uppfyllas.

Bedöms uppfyllas. 
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Mål              Måluppfyllelse

 AB Ystads Saltsjöbad

Sammanfattning koncernen

Ekonomi 
(redovisad ägarandel 91 %)

Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 0,3 0,7 0,7 0,7
                   
Årets verksamhet
Pågående tillbyggnad av SPA, cirka 230 kvm, beräknas 
vara klart i juli 2012. Ombyggnad av 4 fuktskadade du-
schutrymmen har utförts till en kostnad på 0,3 mkr. Fyra 
badrum i Eastside har renoverats och ventilationen i re-
ceptionen byggts om.

Ekonomi
Resultatet för perioden är bättre än budget, främst bero-
ende på ökad hyresintäkt samt att planerade underhålls-
kostnader delvis påbörjats men inte fakturerats.
Nytt lån på 10 mkr tas upp under våren för att finansiera 
SPA-tillbyggnaden.

Årets investeringar
Tillbyggnad av SPA; beräknad kostnad cirka 15 mkr.

Framtid
Ny detaljplan är sökt hos byggnadsnämnden för hela fast-
igheten för att få möjlighet att bygga ut med bland annat 
ny hotellbyggnad och ny konferensbyggnad. 
    
   

1. Finansiella mål
•	 Avkastningskrav 1,0 mkr
•	 Soliditet minst 15 %    

2. Verksamhetsmål
•	 Om- och tillbyggnader enligt långtidsplan    

Kommer inte att uppnås.
Kommer att uppnås.

Kommer delvis att uppnås.

Ekonomi
(Redovisad ägarandel 35 %)

Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat (mkr) 0,0 0,4 0,1 0,1

Årets verksamhet
SÖRF bedriver idag en kvalitativt bra verksamhet kopplat 
till beslutade mål dygnet runt i fem kommuner. Förbundet 
har de senaste åren utvecklat det lokala engagemanget 
och närvaron i medlemskommunerna som måste ses som 
nödvändigt om vi tillsammans med andra aktörer och 
våra medlemskommuner ska kunna ändra beteenden hos 
människor och förebygga att olyckor inträffar.
SÖRF har genom målmedveten satsning på utbildning av 
allt från skyddsombud till chefer blivit en bättre arbetsgi-
vare som dessutom finns fysiskt i alla fem medlemskom-
muner.

Förbundet deltar i olika regionala utvecklingsprojekt och 
är med och diskuterar svårigheterna med rekrytering av 

RiB personal i ett nationellt perspektiv. Allt med syftet att 
förse våra kommuninvånare med en professionell och 
lokalt förankrad räddningstjänst, som i samverkan med 
andra aktörer minimerar skador på människor, egendom 
och miljö.

Ekonomi (avseende total verksamhet)
Efter årets första månader finns en positiv budgetavvikelse 
gällande personalkostnader. Några faktorer som påverkar 
är en minskning utav antalet mantimmar vid insats som 
gett en gynnsam utveckling kostnadsmässigt. En föryng-
ring utav den operativa brandstyrkan har även inneburit 
lägre arbetsgivaravgifter. 
En fortsatt ökning utav fordonsreparationer beräknas 
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Sammanfattning koncernen

Mål              Måluppfyllelse

bestå under året enligt tidigare trend. Den föråldrande 
fordonsparken kräver nödvändiga och kostsamma repa-
rationer. 
Förbundet uppvisar efter årets fyra första månader ett 
överskott på 1,1 mkr. Prognosen är fortsatt i paritet med 
budgeten för året på 0,2 mkr. 

Årets investeringar
Investeringarna för 2012 bygger till största delen på att 
förstärka och förbättra arbetsmiljön för brandpersonalen 
både före, under och efter insats.  SÖRF fortsätter även 
med miljöarbetet för bl.a. övningsområdet och miljöan-
passade båtmotorer. Den totala budgeten är på 3,5 mkr 
och efter första tertialet är 0,7 mkr investerade.

Framtid
Just nu pågår tre parallella processer kring förbundet. Den 
första omfattar den ordinarie verksamheten som bedrivs 
dygnet runt i medlemskommunerna enligt beslutade mål. 
Detta är kärnverksamhet och utgör arbetsuppgifterna för-
bundet är organiserade för.

Den andra processen är det svåröverskådliga arbetet med 
att förbereda en likvidation som inträder den 1 december 
såvida inte någon form av överenskommelse kan göras 
mellan kommunerna inom kort. Ansvarig likvidator för 
förbundet är direktionen, samtidigt som behovet av infor-
mation till förbundets anställda kräver mycket arbete av 
organisationens chefer.
Den tredje processen är ett omfattande arbete som ser 
ut att leda till ett nytt räddningstjänstförbund med fyra 
medlemskommuner. I det arbetet är ekonomi, och inte 
en proaktiv och förebyggande verksamhet, den huvud-
sakliga frågan som diskuteras. Beroende på de framtida 
ekonomiska ramarnas storlek kan det resultera i en ned-
dragning av arbetsställen och därmed personal, hel- såväl 
som deltidsanställda.

Arbetet med att försöka hitta en framtidslösning för 
kommunernas räddningstjänst har negativt påverkat för-
bundets långsiktiga planering, välbehövliga investeringar 
samt kanske det allra viktigaste, framtidstron hos förbun-
dets drygt 200 medarbetare.

1. Finansiella mål:
•	 Stärkt soliditet.

•	 Räddningstjänstförbundet skall ha ett eget kapital på 
5 % av medlemsavgiften.

•	 Räddningstjänsten skall redovisa ett budgeterat över-
skott på 0,2 % av medlemsavgiften.

•	 Årets investeringar skall finansieras med egna medel.

2. Verksamhetsmål
Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara 
mål för förbundet har resulterat i nya verksam-hetsmål 
som implementerats i verksamheten. Andra verksamhets-
frågor har upptagit tid och resurser och uppföljning av 
verksamhetsmålen kommer att ske så snart förbundets 
framtida struktur är formad.   

Övergripande mål
De som bor, verkar och vistas i sydöstra Skåne känner sig 
trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF.

Budget och prognos per helår innebär att målet kommer 
att uppfyllas.

Målet är uppfyllt enligt tidigare års positiva resultat.

Det budgeterade överskottet på 0,2 mkr innebär målupp-
fyllelse.

Målet kommer att uppfyllas i enlighet med planerad in-
vesteringsbudget.

Delmål:
•	 Verka för att förebygga olyckor och skador mot män-

niskors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

•	 SÖRF skall genom rådgivning och information under-
lätta för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin 
säkerhet.

•	 SÖRF skall informera allmänheten om hur den före-
byggande verksamheten är ordnad och hur den pla-
neras.

•	 SÖRF skall arbeta med kontinuerlig verksamhetsut-
veckling.

•	 Fördjupa SÖRF:s samverkan med lokala, regionala, 
nationella samt internationella aktörer.

•	 SÖRF ska ha en god operativ insatsförmåga i förhål-
lande till aktuell riskbild i respektive medlemskom-
mun.      
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Sammanfattning koncernen

Ekonomi
(redovisad ägarandel 43,1%)

Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat -0,3 -0,2 0 0

Årets verksamhet
För att få tydliga ramar avseende tillsyn, planering och 
intäkter startade miljöförbundet i början av året riskklass-
ning på samtliga objekt som faller under miljöbalken. Ar-
betet, som är mycket omfattande, kommer att ligga till 
grund för miljöförbundets kommande verksamhet. Det 
är cirka 3000 verksamheter som ska risklassas.  Samtliga 
verksamheter har fått skicka in uppgifter och när dessa 
inkommit till miljöförbundet har även tillsynsregister i 
Miljöreda kunnat uppdateras med aktuella uppgifter om 
verksamheten. Uppdateringen har även medfört att det 
tillkommit fler tillsynsobjekt även vad som tidigare var 
känt för miljöförbundet. 

I början av 2012 har samtliga livsmedelsverksamheter 
riskklassats enligt ny vägledning från Statens Livsmedels-
verk (SLV).  Resultatet av riskklassningen utföll med 2 800 
tillsynstimmar vilket är 800 tillsynstimmar lägre än före-
gående år. Ny livsmedelstaxa togs i december 2011 och 
intäkterna ligger i stort sett på samma belopp som före-
gående år.

Under första tertialet för 2012 har vakanta tjänster inte 
tillsatts och en praktikant har varit på miljöförbundet för 
att hjälpa till att uppdatera tillsynsregister i Miljöreda. Re-
krytering av ny miljöchef påbörjades i slutet av 2011. Fyra 
sökande uttogs till intervju och två av de sökande gick vi-
dare till ledarskapstest. Ny miljöchef tillsattes den 16 april 
2012. Med anledning av att den nya miljöchefen redan 
fanns på miljöförbundet som miljöinspektör och tillsyns-
timmarna för livsmedel har minskat beslutades att inte 
återsätta tjänsten. 

I april hade förvaltningen och direktionen en heldag till-
sammans där det diskuterades övergripande mål och vär-
degrunder för miljöförbundet.

Besök angående fördelning av arbetsuppgifter har skett 
på respektive byggavdelning i respektive medlemskom-
mun. Miljöförbundet har utarbetat ett förslag till fördel-
ning av arbetsuppgifter som skickats till kommunerna för 
synpunkter.

Ekonomi (avseende total verksamhet)
Det ansamlade resultatet per tertial 1 landar på -0,4mkr 
inklusive uppbokad semesterlöneskuld. Då semesterlöne-
skulden fluktuerar över året är det intressant att beakta 
att resultatet per 120430 exklusive semesterlöneskuld 
stannar vid 59 tkr plus att jämföra mot -260 tkr i fjol ex
klusive semesterlöneskuld. 

Det kan konstateras att det hårda arbetet med att styra 
upp den ekonomiska hushållningen börjar ge resultat 
men att miljöförbundets ekonomi fortfarande är an-
strängd med en hårt budgeterad kostnadskostym för hela 
2012 som följd. 

Personalkostnader samt övriga kostnader visar ett positivt 
överskott i jämförelse mot budget på grund av att vakanta 
tjänster inte tillsatts förrän pågående klassificering är klar. 
Kvarstående orosmoln från 2010 och 2011 års verksamhet 
och underskott är kring verksamhetens taxeintäkter. 
Intäkterna visar vid tertial 1 en negativ avvikelse mot 
budget men efter avslutad riskklassning vid halvårsskiftet 
är det goda förhoppningar om att åtminstone nå 
prognosticerade intäkter vid årets slut.  

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds ekonomi, budget 
och verksamhetsplanering har styrts upp och det är en 
process som givetvis kommer att fortlöpa. Prognosticerat 
resultat för hela 2012 beräknas till plus 0,1 mkr, det är en 
försiktig prognos men dock väldigt verklighetsförankrad 
från hur det ser ut i dagsläget. 

Årets investeringar
Inga större investeringar är planerade för 2012 och 2013. 
Ett arbete som dock har påbörjats är att se över funktioner 
kring E-tjänster på hemsidan, där tanken är att det skall 
vara möjligt att fylla i och skicka in blanketter elektroniskt 
via banklegitimation. Vidare kommer förbundet att se 
över möjligheterna att satsa på behörighet till en rättsda-
tabas för att på så vis hålla sig uppdaterad kring ny lag-
stiftning, prejudicerande domar etc. Förbundet kommer 
även se över kostnader för extra moduler kring fakture-
ring och Miljöreda. Eventuella uppkomna kostnader kring 
ovan nämnda ryms inom befintlig budget, förutsatt att 
inget oförutsett inträffar. 

Framtid
Efter att all riskklassning är slutförd i juni månad kommer 
verksamhetsplanering att ske tre år framåt i tiden utifrån 
vad riskklassningen kommer fram till. 

Det ligger även ett ansvar på varje handläggare att ha fyra 
timmars kostnadstäckning per dag. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ser positivt på 
framtiden efter att par tuffa år och förväntningarna och 
målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare med ett 
gott ekonomiskt resultat. 
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Sammanfattning koncernen

Sydskånska gymnasieförbundet

Ekonomi
(Redovisad ägarandel 46 %)

Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat (mkr) -1,4 -5,9 0 -7,7

Årets verksamhet
Andelen elever från medlemskommunerna som väljer 
Sydskånska gymnasiet i förstahand var 2012-05-15 föl-
jande: Ystad 64 %, Sjöbo 46 %, Tomelilla 59 % och Syd-
gym totalt 58 %. Det innebär ett något bättre resultat än 
motsvarande tid ifjol, då Sydgym totalt var 56 %. Ett om-
fattande marknadsföringsprogram har genomförts under 
vinterhalvåret inför valet som avslutades den 15 februari. 
En omvalsperiod påbörjades den 25/4 och avslutades den 
15 maj.

Direktionen beslöt den 15 mars att inte anta nya elever till 
följande program:
Estetiska programmet med inriktning musik, Hantverks-
programmet med inriktning textil, Industritekniska pro-
grammet samt Hotell- och turismprogrammet.

Ett omfattande arbete med anpassningar av personal och 
lokaler har inletts. Förhandlingar har avslutats med de 
fackliga företrädarna och personalstyrkan har anpassats 
till den minskade elevvolymen. Lokalytor ses över och med 
den minskade elevvolymen följer att det måste hittas nya 
vägar att använda de lediga lokalytorna på, alternativt att 
kunna avyttra dessa.

En ny tillförordnad förbundsdirektör tillträdde vid årsskif-
tet på Sydskånska gymnasiet. Under de första månaderna 
har ett omfattande arbete påbörjats med att formulera 
vision, syfte, framgångsfaktorer och målsättningar. Tre 
diskussionsforum har genomförts kring detta, ett med 
politikerna i direktionen, ett med ledningsgruppen samt 
ett möte med de fackliga företrädarna 

Ekonomi (avseende total verksamhet)
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar uppgår första 
tertialet till 124,8 mkr och intäkterna till 111, 9 mkr, vilket 
således innebär ett underskott på 12,9 mkr. I kostnaderna 
ingår bland annat uppbokning av förändring av skuld för 
ferielöner, uppehållslöner och semesterdagar med 7,2 
mkr. Skulden beskriver värdet per den 30 april. Denna 
skuld kommer till största delen att regleras under som-
marmånaderna genom uttag av ledighet. 

Baserat på det ekonomiska utfallet för det första tertia-
let samt prognostiserat intag av elever för höstterminen 
2012 har verksamheten gjort en prognos för utfallet för 
hela året som pekar på ett underskott på 16,7 mkr.

Liksom föregående år har elevunderlag i våra egna sko-
lor minskat och med anledning av detta har organisatio-
nen anpassats med en minskning med ca 29 tjänster. Vid 
upprättandet av budgeten var dock förutsättningarna att 
ytterligare tjänster skulle minskas men på grund av verk-
samhetsskäl har detta inte kunnat genomföras. Detta re-
sulterar i en ekonomisk konsekvens för 2012 med ca 1,1 
mkr. 
 
För att kunna upprätta en budget i balans för 2012 utifrån 
den ram som medlemskommunerna tilldelade förbundet 
krävdes det dessutom ett antal ytterligare åtgärder i be-
fintlig verksamhet. Direktionen fattade därför beslut om 
ett åtgärdspaket för 2012 beräknat att ge en besparing 
med 3,75 mkr. Åtgärder har vidtagits för att uppnå dessa 
besparingar men för närvarande pekar prognosen på att 
dessa till fullo inte kommer att kunna infrias under redo-
visningsåret 2012 utan cirka 3 mkr kommer att saknas.

Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller för för-
bundets verksamhet har också kraftiga minskningar måst 
ske avseende resurstilldelning för läromedel och förbruk-
ningsmaterial till rektorsområdena. I de prognoser som 
lämnats från ansvariga rektorer så beräknas inte tilldelade 
resurser räcka till för att kunna bedriva en undervisning 
som motsvarar ställda mål och samtliga rektorer räknar 
med ett budgetöverskridande. Direktionen har under vå-
ren att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas 
med anledning av rektorernas prognoser.

Den prognos som nu föreligger efter elevernas prelimi-
nära val inför höstterminen visar på att förbundets intäk-
ter från interkommunala ersättningar gentemot budget 
beräknas minska med 2,3 mkr samt att kostnaderna för 
bidrag till friskolor och ersättningar till andra kommuner 
beräknas öka med 4,8 mkr. Sammantaget en budgetav-
vikelse med 7,1 mkr. 

År 2009 minskade förbundets egna kapital med 12,3 mkr 
på grund av ett negativt resultat. Enligt kommunallagen 
ska det egna kapitalet återställas inom tre år, dvs. senast 
2012. Under 2010 lyckades förbundet återställa 3,1 mkr 
medan år 2011 lämnade ett negativt resultat. Således 
återstår det 9,2 mkr att återställa 2012. I nuvarande bud-
get finns inga medel avsatta för att återställa det egna 
kapitalet. 
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Sammanfattning koncernen

Årets investeringar
Under första tertialet har investeringar genomförts med 
0,2 mkr. Genomförda investeringar avser inköp av möbler 
och datorer.  Beslutade investeringar förväntas genom-
föras i enlighet med budget. 

Framtid
Viktiga framtidsfrågor är: 
•	 fortsatt införande av Gy 11
•	 att säkerställa att både elever med behov av särskilt 

stöd får rätt hjälp
•	 och högpresterande elever får stimulans till fortsatt 

utveckling
•	 att ökad samverkan med branscher och högskolor 

så att våra elever har rätt kunskap för yrkeslivet och 
högskolestudier samt får bättre möjligheter till prak-
tik och kontakt med arbetsmarknaden

•	 att följa upp införandet av lärarlegitimation och se 
till att vår personal har den formella behörighet som 
krävs från och med 1 juli 2015 för att få lov att an-
svara för undervisningen och sätta betyg enligt de 
krav som ställs i skollagen

•	 att skapa karriärvägar inom förbundet för persona-
len, ex lektorat, handledare m.m.

•	 att arbeta med arbetstidsutveckling för lärare som ett 
led i skolans kvalitetsarbete

•	 att skapa en tydlig styrning av verksamheten
•	 att fortsätta se över ledningsstrukturen och organi-

sationen mot bakgrund av det minskade elevantalet 
och den ekonomiska utvecklingen

•	 att se över vårt system med IKE-ersättning vilket på-
verkar vårt budgetarbete

•	 att se över visioner, mål, värden och det systematiska 
kvalitetsarbetet för att framgångsrikt kunna positio-
nera oss på gymnasiemarknaden

    

Pool Ystad Saltsjöbad
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 8,0 7,6 24,0 24,0
Kostnader -69,7 -67,6 -213,3 -211,2
(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-0,8) (-2,5) (-2,5)
Summa -61,7 -60,0 -189,3 -187,2

Verksamhet
Flera stora frågor har varit aktuella under föregående år 
och arbetet med dessa fortsätter. Det gäller bland annat 
nybyggnad av fritidsanläggning som ersättning till Öster-
portshallen och badhuset, EWP:s etablering i Ystad med 
mera. Detta innebär en fortsatt hög belastning på kom-
munledningen. Andra viktiga frågor är bland annat kom-
munens befolkningsutveckling och ekonomi, bostadsbyg-
gande, näringslivsutveckling och infrastrukturfrågor.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra ser-
vicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, Evolution, har börjat tas i bruk 
under 2012. Systemet införs i olika steg. Under våren har 
diarieföring införts och på tur står nu nämndsadministra-
tion. När Evolution införts kan arbetet med att skapa e-
tjänster fortsätta. Framtagande av e-tjänster sker i samar-
bete med andra kommuner i projektet PRIOS. 
Ny kommundirektör har tillträtt i april efter att tjänsten 
det senaste året har uppehållits av vikarie tre dagar per 
vecka. Nu startar ett omfattande utvecklingsarbete där 
visionsarbetet har hög prioritet. Kommunstyrelsen har av-
satt 0,4 mkr år för detta ändamål under 2012.

Ekonomi 
Förvaltningens resultat efter årets fyra första månader vi-
sar på ett överskott i förhållande till budget med 2,7 mkr 
(exklusive överförmyndarverksamhet och kommunalför-
bund).
Prognosen för helåret indikerar på ett nollresultat.
Förändring av semesterlöneskulden uppgår den 30 april 
till en kostnad av 1,1 mkr för Ledning o Utveckling.

I en dom från 1993 (VA 14/1993) meddelades Ystad kom-
mun tillstånd att uppföra bland annat fem friliggande 
vågbrytare vid Strandstugan, Ystads Sandskog. Villkorat 
i domen om ett vattenföretag (avser de fem vågbrytarna) 
påbörjas, så ska det vara fullbordat senast inom fem år 
från arbetets början.
De första tre vågbrytarna uppfördes under november 
2006. Under vintern 2011/2012 uppfördes de två kvarva-
rande vågbrytarna. Det var inte möjligt att bygga de två 
sista vågbrytarna på samma sätt som de tre första, det 
vill säga med hjälp av pråm. Byggnationen utfördes från 
land, vilket medförde en ökad kostnad med cirka 1,5 mkr, 
totalt 4,6 mkr.
För att täcka underskottet önskar miljöenheten använda 
investeringsmedel som tilldelats i plan 2013.

Framtid
Kommunen har tagit ett inriktningsbeslut om fortsatta 
förhandlingar med övriga medlemskommuner om gym-
nasieförbundets upplösning. Sjöbo kommun har tidigare 
tagit ställning för en avveckling av förbundet, medan 
Tomelilla kommun önskar bibehålla förbundet. Även 
Räddningstjänstförbundets framtid diskuteras eftersom 
Skurups kommun avser att lämna samarbetet. Sedan 
några år pågår arbetet med att skapa ett destinationsbo-
lag för Ystad-Österlen för att öka samverkan mellan kom-
munerna och näringslivet samt för att stärka utvecklingen 
av regionen som året runt destination. 
Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvalt-
ningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de när-
maste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, 
samtidigt som processer och organisation kontinuerligt 
måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de 
möjligheter som ges till effektivisering.
Ystads kommun har beviljats projektmedel som en av åtta 
filmregioner i Europa inom EU-projektet EuroScreen.
Projektet ska skapa samarbeten och kunskapsöverföring 
mellan de olika filmregionerna för att stimulera filmtu-
rismbranschen och det lokala näringslivet. EuroScreen har 
en budget på cirka 20 miljoner kronor. Ystad har fått två 
miljoner för att generera kunskapsspridning och stimulera 
filmturism i de åtta utvalda regionerna. De deltagande 
kommunerna är, förutom Ystad, Inner London (England), 
Malaga (Spanien), Apulia (Italien), Valetta (Malta), Buka-
rest (Rumänien), Rzesznow och Maribor (Slovenien). 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och   
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-  
 lever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur-   
 och idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund
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Analys
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. Upphandlingar delas 
upp i mindre delar, där så är möjligt. Intresset för regionen 
som filmdestination är fortsatt högt med nya BBC Wal-
landerinspelningar. Inom Sösk görs en satsning på infra-
strukturfrågor i syfte att få högre andel av investeringar i 
infrastruktur till sydöstra Skåne.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna. 
Arbetet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. In-
flyttningen till kommunen ligger på en fortsatt hög nivå 
och kommunen har den senaste 10-årsperioden haft be-
folkningsökning. 

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 2,7 mkr, 
vilket bidrar till att kommunens resultat blev ett överskott 
och att ekonomin är i balans. Under 2011 har ekonomi-
avdelningen utvecklat utdataverktyget QlikView genom 
att verksamhetssystem för Barn o Utbildning och Social 
Omsorg integrerats med ekonomi- och personaldata. Sys-
temet QlikView har cirka 160 användare, bestående av i 
huvudsak budgetansvariga chefer. Utbildning pågår efter 
systemuppgraderingen.

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys
Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott 
finns från och med 2011, med uppgift att driva och ut-
veckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och för-
valtningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till 
exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på 
utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistribu-
tion förväntas ge positiva miljöeffekter.

Målet är delvis uppfyllt.







* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och  
 valfrihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehanterings-
system 2012 med avsikt att därefter införa e-tjänster för 
ökad service till medborgarna.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron tertial 1 är 99,6%. Under 2011har en kom-
munövergripande medarbetarundersökning genomförts, 
vilken kan jämföras med motsvarande undersökning 
2009. Förvaltningens positiva tendenser kan vara en av 
förklaringarna till den bibehållna goda frisknärvaron. 
Medarbetarundersökningen sammanfattas i ett Nöjd 
Medarbetar Index (NMI) i en skala 1-5. Ledning o Utveck-
ling har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört med 2009 
och det uppgår 2011 till 3,8. De största förändringarna 
har skett i underfaktorerna ”ledarskap” och ”nöjdhet”. 
Hur medarbetarna upplever ledarskapet har markant för-
bättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså har värdet 
för hur nöjd man är med sin arbetssituation ökat från 3,3 
till 3,8.
Merparten av medarbetarna har individuella utvecklings-
planer och dessa följs upp och revideras i samband med 
utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker årligen i sam-
band med löneöversynen. De individuella utvecklingspla-
nerna ingår som en del av faktorn ”utveckling” i medar-
betarundersökningen och denna har ökat från 3,7 till 3,8. 
Introduktionsbroschyr för nyanställda är under bearbet-
ning.

Målet är delvis uppfyllt.
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Personal

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti - - 80 000 80 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 4 580 660 16 000 16 000
Antal guidningar - 15 400 400
Antal nerladdade guidningar 50 25 1 000 1 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -2,6 -2,6 -7,1 -7,1 -
Omvärld -0,6 -0,6 -1,8 -1,8 -
Marknad -2,1 -3,2 -9,6 -9,6 -
Gemensam administration -14,1 -12,1 -44,8 -44,8 -
Summa LoU -19,4 -18,5 -63,3 -63,3 -
Kommunalförbund -42,3 -41,5 -126,0 -123,9 2,1
Summa -61,7 -60,0 -189,3 -187,2 2,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 -1,0 -
Ospecificerat markköp - -10,0 -5,0 5,0
Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1 -1,6 -3,1 -1,5
Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3 -0,3 -0,3 -
Läsplattor -0,1 -0,9 -0,9 -
Gamla Rådhuset - -1,4 -0,4 1,0
Summa -3,5 -15,2 -10,7 4,5
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 13,5 14,5 43,2 42,8
Kostnader -10,2 -10,5 -35,2 -33,3
(varav kapitaltjänst) (-9,9) (-9,9) (-28,2) (-30,8)
Summa 3,3 4,0 8,0 9,5

Verksamhet
Följande projekt pågår:
•	 Finjustering av ombyggnation av FL5 samt upp-

marschområde för BornholmerFærgens nya snabb-
färja Leonora Christina.

•	 Uppförande av anläggning för leverans av landström 
till fartyg - miljödom.

•	 Förstudie samt reparationsarbeten FL4. Rapport av-
seende investering i livstidsförlängning cirka 10 år 
kommer inom kort.

•	 Projektering, arbete med miljöansökan avseende nytt 
läge 7 i yttre hamnen – på grund av osäkerheten 
stoppas projekteringen tills vidare, men själva miljö-
tillståndsansökan förväntas lämnas in under året.

•	 Omläggning av dagvattensystem Revhuskajen – mil-
jödom – upphandling pågår.

•	 Ombyggnad av omklädningsrum för kollektivanställ-
da.

•	 Ombyggnad check-in för Polentrafiken.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli 1,5 mkr bättre än 
budget. Den huvudsakliga orsaken är att hamnbolagets 
omsättning var hög under 2011. Omsättningen används 
delvis som beräkningsgrund till arrendet som hamnbola-
get ska betala till kommunen nästkommande år.

Framtid
FL 3 – åtgärder kaj/påldäck m.m.
FL 4 – livstidsförlängning i tio år.
Västra kajen – avfendring och eventuellt asfaltering

Personal
VD:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kom-
munen med 10 % anställning. En tjänst motsvarande 0,5 
årsarbetstid för en projektledare som har sin anställning 
i hamnbolaget köps av hamnbolaget. På grund av att 
beslut ej kommit avseende EWP:s eventuella etablering i 
Ystad har projekteringsarbetet nu stoppats och projekt-
ledaren varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Administration o kansli -0,2 -0,5 -6,1 -1,5 4,6
Kajer o kajplan -7,2 -7,3 -20,7 -23,0 -2,3
Byggnader -2,3 -2,3 -6,9 -7,2 -0,3
Upplagsplats o industriomr -0,3 -0,3 -1,4 -1,4 0,0
Försäkringsskador -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Arrende hamnverksamhet 13,4 14,4 43,1 42,6 -0,5
Summa 3,3 4,0 8,0 9,5 1,5

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Omb för ny färja till Bornholm -1,4 -2,0 -2,0 -
Landel till fartyg -10,2 -20,0 -22,0 -2,0
Rivning/sanering oljecistern -1,5 -10,0 -10,0 -
Yttre hamnen inkl EWP -1,2 0 -4,0 -4,0
Dagvattensys mm Revhuskajen 0 -10,0 -10,0 -
Övriga investeringar -1,0 -8,0 -4,0 4,0

Summa -15,3 -50,0 -52,0 -2,0
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 0,2 0,3 0,6 0,6
Kostnader -1,1 -1,4 -2,8 -2,9
(varav kapitaltjänst) - - - -
Summa -0,9 -1,1 -2,2 -2,3

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 

Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är värd-
kommun för nämnden och den ingår i Ystads kommuns 
organisation. Kommunala förpliktelser enligt föräldrabal-
ken ligger på de enskilda berörda kommunerna även om 
beslutet fattas i den gemensamma nämnden. Ersättning 
till ställföreträdare beslutas av nämnden men skyldighe-
ten att betala ersättning åvilar respektive kommun. Varje 
kommun betalar ersättning till sina ledamöter men ordfö-
randens fasta arvode delas lika mellan kommunerna.

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets fyra första månader ett underskott i förhållande till 
budget med 0,4 mkr.
Underskottet beror framförallt på ökade kostnader för 
uppdragstagare. Cirka hälften av den totala kostnaden 
för arvode till ställföreträdare uppstår redan under första 
tertialen. Utfallet för perioden ligger beloppsmässigt nå-
got under utfallet samma period de två senaste åren.
Prognosen för helåret indikerar på ett underskott med 
cirka 0,1 mkr.

Framtid
Verksamheten förväntas växa med ett ökat antal ärenden. 
Detta beror på befolkningsutvecklingen med fler äldre, 
men även på att fler yngre personer har behov av stöd 
från en ställföreträdare. Många ställföreträdare är pensio-
närer och en del avsäger sina uppdrag med ålderns rätt. 
Nämnden måste därför rekrytera och utbilda flera ställ-
företrädare till den växande mängden ärenden. Politiker 
kommer att delta i rekryteringsarbetet. Även arbetsbelast-
ningen på kansliets handläggare måste hållas på en rim-
lig nivå och ärendeutvecklingen måste noga följas så att 
avlastande åtgärder kan sättas in om så behövs.

Nämnden har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och 
därmed sammanhängande internkontrollplan. Detta har 
resulterat i att nämnden ändrar granskningsrutiner av 
ställföreträdares redovisning och att tjänstemän i högre 

utsträckning kommer att besöka boenden där huvudmän 
vistas för att försäkra sig om att ställföreträdare sköter sitt 
uppdrag. Nämnden avser att försäkra ställföreträdare.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och   
 besök

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har tillgodosett be-
hovet av ställföreträdare inom fastlagd tid och genom att 
utöva tillsyn över dessa.

Målet är uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

Analys
Målet, utöver en ekonomi i balans för Ystads del, har 
nåtts genom effektivt utnyttjande av resurser samt sam-
verkan med andra kommuner vad avser utbildning och 
erfarenhetsutbyte. 

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

Analys
Verksamheten har utövats med kommunernas miljöpoli-
cys som riktmärke.

Målet är uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska  präglas av kvalitet och kundanpassat  bemö-  
 tande

Analys
Målet har nåtts genom att säkerställa antalet ställföreträ-
dare, utveckla deras kompetens och betala deras arvode 
inom fastlagd tid. Verksamheter där huvudmän vistas har 
besökts och kommuninnevånarna har informerats om 
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nämndens verksamhet så att de som behöver en ställfö-
reträdare kan få en sådan. Nämnden har varit föremål för 
inspektion av länsstyrelsen och fick då bekräftat att arbe-
tet genomförs på ett rättssäkert sätt.

Målet är uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare



Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har utarbetat och 
följt stödrutiner som motverkar risker för medarbetare 
och ställföreträdare. Medarbetare har erforderlig kompe-
tens och en bra arbetsmiljö.

Målet är uppfyllt. 

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,7 - -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -0,8 -1,3 -1,4 -0,1
Överförmyndarkansli -0,2 -0,3 -0,8 -0,8 -
Summa -0,9 -1,1 -2,2 -2,3 -0,1
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 107,3 105,7 296,0 296,0
Kostnader -255,7 -262,9 -714,9 -721,9
(varav kapitaltjänst) (-1,2) (-1,7) (-4,6) (-4,6)
Summa -148,4 -157,2 -418,9 -425,9

Verksamhet
Verksamheten har under årets fyra första månader bedri-
vits enligt i budget fastställd verksamhetsidé samt fast-
ställda ansvarsområden för Barn- och utbildningsnämn-
den.
 
Under våren genomför Skolinspektionen (SSI) tillsyn av all 
utbildningsverksamhet i Ystads kommun. Under februari 
skickades en stor mängd begärda dokument från de olika 
verksamheterna till SSI och informationsmöten genomför-
des dels internt och dels genom besök av SSI. Under veck-
orna 15-24 genomför inspektörerna skolbesök och cen-
trala intervjuer. Skolbesluten expedieras löpande och ett 
övergripande kommunbeslutet väntas efter sommaren.

Som en del av den stora utbildningsinsats som är kopplad 
till införande av personliga elevdatorer (nya möjligheter 
för skolor att förnya sin pedagogik och arbetsmetoder) 
genomgår alla skolledare en stor utbildningsinsats (nio 
heldagar under 2012). Utbildningen innehåller såväl le-
darskapsfrågor som konkreta undervisningsfrågor kopp-
lade till kunskapssyn och läroplan. ”Hur behöver vår 
undervisning och våra skolor förändras när samhället för-
ändras och vi har moderna verktyg att arbeta med?” 

I slutet av januari delades cirka 250 datorer (MacBook Pro 
13”) ut till lärare och rektorer i grundskolans F-9. I mars 
fick alla elever i årskurs 4 och 7 (ca 460 st) personlig dator 
(Mac Book Air 11”). Alla lärare har fått tre införandestöd 
tillsammans med datorleverantören, då grunderna i Mac 
har gåtts igenom. Eleverna har fått ett införandestöd. Ut-
vecklingsenhetens IT-pedagoger har haft workshops med 
både elever och pedagoger kring datorstödda lärverktyg. 

Tolv personer från Ystads kommun (elever, lärare, rektor, 
utvecklingsledare och IT-pedagoger) åkte i april till Kista 
och ”SETT” - mässa och konferens om det moderna lä-
randet i skolan som var där. I en mycket välbesökt och 
uppskattad monter presenterades fem skolutvecklings-
områden som pågår i Ystads kommun; Skolväskan, Blog-
gar, Webbstjärnan, Matematikprojekt och Att skriva sig 
till läsning 2.0. 

Ystads kommun har även 2012 ansökt om medel från 
Kulturrådet för att arbeta med kulturaktörer i skolan. I år 
kom många skolor in med förslag och kommunen ansök-
te om totalt 396 000 kr till 12 olika projekt. Kulturrådet 

beslöt att dela ut 230 000 kr, en reviderad ansökan måste 
sändas till Kulturrådet senast den 1/9.

2011 trädde bestämmelserna om legitimation för förskol-
lärare och lärare i kraft. Verksamheten har, som en följd av 
detta, genomfört en kartläggning gällande behörigheter. 
Denna har visat på ett gott resultat och verksamheten be-
står till stor del av behöriga förskollärare och lärare.

Förskolornas utbildningsinsats, inom ramen av modellom-
rådet, ”Tidig upptäckt”, avslutas i maj. Syftet med kom-
petenssatsningen för förskolans personal är att öka möj-
ligheten till att tidigt upptäcka särskilda behov hos barn, 
samt ge nödvändigt stöd och utveckla samverkansformer.
 
Barn-och utbildningsnämnden har under de fyra första 
månaderna kommunicerat och diskuterat skolplanering 
inom Ystad Öster. Konsekvenserna av arbetet innebär 
att vissa lokalomflyttningar inom området måste ske. Lo-
kalfrågorna kommer att vara viktiga frågor för nämnden 
även i framtiden.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott 
med 5,7 mkr efter första tertialet exklusive semesterlö-
neskuld. 

Helårsprognosen pekar på ett underskott på 7,0 mkr. 
Arbete pågår med åtgärdsprogram för att minska under-
skottet. 

Framtid
Byggnader och lokaler bör utvecklas (vid om eller nybygg-
nationer) mot en allt större flexibilitet, såväl i tid som i 
användningsområde.
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa Skol-
inspektionens arbete inom kommunens förskolor och 
skolor. En kvalitativ genomlysning av verksamheten som 
kommer att ge nämnden värdefull information om nuläge 
och förbättringsområden.
 
Under hösten är en fortbildningsinsats för ett femtiotal 
lärare i årskurs 1-3  som undervisar i svenska och svenska 
som andraspråk planerad i samarbete med Högskolan i 
Malmö. 
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Utbildningsinsatsen i samband med införande av person-
liga elevdatorer kommer att fortsätta under året för såväl 
rektorer, lärare som för elever. Kompetensutvecklingsda-
gar, seminarier och workshops är exempel på aktiviteter i 
samband med att förändra och utveckla den pedagogiska 
lärandemiljön. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och  
 besök

•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur-   
 och idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

Analys
Nämnden arbetar med målet i enlighet med, den av kom-
munfullmäktige fastställda, kulturgarantin för barn och 
unga i Ystad. En Fritids- och idrottsplan för Ystads kom-
mun är under framtagande i samverkan av fritidsbered-
ning samt tjänstemän. Dessa båda planer kommer att ut-
göra riktlinjer för arbetet med ett tillgängligt och varierat 
kultur- och idrottsliv. 
Ystads kommun har för 2012 fått medel från Kulturrådet 
för att arbeta med kulturaktörer i skolan, Skapande skola. 
I BUN-planen beaktas folkhälsoperspektivet i ett av de 
prioriterade målen, Hälsa och livsstil, där tydliga mål är 
formulerade. Den tidigare Samverkansplanen (numera 
styrdokument för Förebyggande och tidiga insatser för 
barn och unga i Ystads kommun) i samarbete mellan So-
cial Omsorg och Kultur o Utbildning kommer under 2012 
att revideras. 

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat med ut-
gångspunkt för det uppdrag som styrs av gällande lag-
stiftning och reglemente. 
Arbete pågår för att få ekonomin i balans.

Målet är inte uppfyllt

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na 
 turlig del av verksamheten

Analys
Ett miljö- och hälsomedvetande görs synligt i samtliga 
verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens an-





svarsområde. I BUN-planen finns ett prioriterat område, 
Hälsa och livsstil, med mål som samtliga verksamheter föl-
jer upp och utvärderar. Marietorps naturskola är en del av 
den verksamhet som pedagogiskt arbetar med de långsik-
tiga miljömål som finns både nationellt och lokalt. 

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska  präglas av kvalitet och kundanpassat    
 bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö  
 

Analys
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande vis-
telsetid i förskolan
Det politiska beslutet att införa vårdnadsbidrag i kommu-
nen har hittills resulterat i att tolv familjer hittills ansökt 
om detta. Vårdnadsbidraget betalas från och med den 
första april 2012. 

I BUN-planen finns två prioriterade områden som upp-
märksammar god kunskap och trygg miljö. Område 1 
handlar om kunskapsutveckling och Område 3 handlar 
om arbets- och lärandemiljö. Till dessa områden finns mål 
som samtliga verksamheter följer upp och utvärderar. 

Under våren genomför Skolinspektionen tillsyn av all ut-
bildningsverksamhet i Ystads kommun. Skolbesluten ex-
pedieras löpande och kommunbeslutet väntas efter som-
maren.

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och sam-
manställs i en, för läsår och respektive verksamhet, kvali-
tetsredovisning. Kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå leds, 
samordnas och utvärderas av Utvecklingsenheten, som 
även ansvarar för redovisning till nämnden. 

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron inom nämndens verksamhetsområde är 
fortfarande god och var 96,7% för 2011. Motsvarande 
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siffra var 96,8% för 2010 respektive 96,4% för 2009.

Resultatet av medarbetarundersökningen har områdes-
chefer kommunicerat med respektive förskolechef och/
eller rektor.

Ett politiskt beslut finns, sedan några år tillbaka, att det 
ska finnas högskoleutbildad personal i förskola och för-
skoleklass. Den 21 april 2011 tog nämnden beslutet att 

”Alla lärare i Ystad kommun ska från och med juli 2015 
uppfylla kravet på lärarlegitimation och vara behöriga i de 
ämnen som de undervisar i”.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Den positiva utvecklingen inom hälsotalen fortsätter. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Förskola
Förskoleklass
Grundskola

1 331
265

2 358

1 366
255

2 378

1 325
295

2 370

1 325
290

2 360
Fritidshem
Särskola
– varav egna elever i särskola

Besökare badanläggning

1 011
39
22

102 000

1 023
35
21

29 826

1 005
42
26

105 000

1 020
35
21

105 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Barnomsorg och utbildning i 
åldern 1-16 år
Forum Ystad
Fritidsverksamhet

-0,3
-13,3

-123,3
-5,2
-6,3

-0,2
-13,9

-130,5
-6,1
-6,5

-0,6
-6,5

-376,6
-15,7
-19,5

-0,6
-6,5

-383,6
-15,7
-19,5

0,0
0,0

-7,0
0,0
0,0

Summa -148,4 -157,2 -418,9 -425,9 -7,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan -0,1 -5,8 -5,8 0,0
Skyltning 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Nämndsinvesteringar -0,1 0,0 -0,5 -0,5
Summa -0,2 -5,9 -6,4 -0,5

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

Mars April Aug Okt Dec

Pr
oc

en
t

Frisknärvaro

2012 2011

630

635

640

645

650

655

Mars April Aug Okt Dec
A

nt
al

Tillsvidareanställda heltid

2012 2011
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Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 1,0 1,2 4,0 4,0
Kostnader -10,2 -10,3 -30,2 -30,2
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,3) (-0,9) (-0,9)
Summa -9,2 -9,1 -26,2 -26,2

Verksamhet
Organisationsutvecklingen med Kulturstrategins fokus-
områden som grund fortsätter enligt plan. Program och 
former för årets Allsång har fastställts. Valborgsfirande 
både vid Klostret och vid stranden vid Marinan har ge-
nomförts. Arrangemangen blev lyckade och lockade 
många besökare.

Museerna hade under perioden 1 januari – 31 mars fri 
entré på fredagar, vilket lockade många besökare. Upp-
följning kommer att göras.

Den kultursamverkansgrupp som bildades våren 2011 
träffas regelbundet för att bibehålla god kommunika-
tion och goda relationer. Det delregionala projektet kring 
barnkultur har avslutats och rapporterats till Kultur Skåne. 
Samarbetet med Malmö Opera fortsätter, i år bland annat 
genom att Malmö Opera inleder Ystads Operasommar 
med att spela Mozarts Idomeneo på Ystads Teater med 
Malena Ernman i huvudrollen. 

Biblioteket har en ny webbportal som skapats i samarbete 
med biblioteken i Simrishamn och Tomelilla.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets första månader ett 
underskott motsvarande 0,4 mkr inklusive semesterlöne-
skulden, ett överskott på 0,1 mkr exklusive. Som brukligt 
är vissa kostnader/intäkter oproportionerligt höga respek-
tive låga i början av året beroende på verksamhet och som 
en följd av säsongsstrukturen.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser.

Framtid
Kulturstrategin fortsätter att sätta prägel på allt arbete 
inom området. Att föra in kulturaspekten i olika verksam-
heter är ett långsiktigt arbete. Även det kommande året 
kommer Kulturgarantin för barn och unga, framförallt i 
form av kultur i skolan, att prioriteras.

Samverkan i olika former, till exempel i Skåne Sydost, mel-
lan kulturaktörer i Ystad, inom och utanför Ystads kom-
mun är fortsatt en av nämndens och områdets viktigaste 
framgångsfaktorer.

Ystads Operasommar inleds den 1 juni och varar till den 
12 augusti. Operasommaren genomförs tillsammans med 
Ystads församling, Ystads IF, Ystadoperan, Malmö Opera, 
Skånska Operan, Föreningen Scalas vänner och Färs och 
Frosta Sparbank.

Ystads konstmuseum och Klostret kommer under som-
maren 2012 att ha gemensamt utställningstema kring 
Ystad Metall.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och  
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk - 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. Under årets första tre må-
nader har museerna haft fri entré på fredagar, vilket har 
lockat många besökare.
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.

Målet uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans
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Analys
Den ekonomiska prognosen för Kulturnämnden är att 
verksamheterna klaras inom tilldelade resurser.

Målet uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na 
 turlig del av verksamheten

Analys
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter. En temagrupp har bildats för att ytterligare utveckla 
miljöperspektivet i området.

Målet delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god 
•	 kunskap och utveckling in en trygg miljö





Analys
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. 
Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska ge-
nomsyra all verksamhet.

Målet uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Arbetet med organisationsutveckling för att utveckla 
personalgrupperna i området och kartlägga kompetens 
och eventuella behov av kompetensutveckling har gått 
in i nästa fas. Verksamhetsplanering kommer att göras i 
alla verksamheter under det kommande året och kompe-
tensutveckling kring kommunikation och grupputveckling 
kommer att genomföras under 2012/2013.

Målet delvis uppfyllt.

Personal
Fortsatt positiv utveckling av frisknärvaron kan skönjas.
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Kulturnämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Utlånade böcker totalt och
per invånare
Besökare museer

207 861
7,4

89 125

69 180
2,4

17 025

206 000
7,2

87 000

206 000
7,2

87 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration

-0,2
-1,0

-0,1
-1,1

-0,4
-2,0

-0,4
-2,0

-
-

Bibliotek och kulturverksam-
het

-8,0 -7,8 -23,8 -23,8 -

Summa -9,2 -9,1 -26,2 -26,2 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Fotoarkiv Regis -0,1 -0,8 -0,8 -
Summa -0,1 -0,8 -0,8 -

Foto: Peter Nilsson
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter - - - -
Kostnader -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
(varav kapitaltjänst) - - - -
Summa -0,1 -0,1 -0,3 -0,3

  

Verksamhet
Under jan-april har det fortsatt komma in många ansök-
ningar om bygglov. Andelen ansökningar för nybyggnad 
av villa har som väntat minskat medan tillbyggnader, kom-
plementbyggnader och plank/mur ökat jämfört med året 
innan. 

Ny bygglovsarkitekt har anställts i februari. Bygglovsen-
heten arbetar kontinuerligt med översyn av handlägg-
ningsrutiner och har genom det arbetet kortat tiderna för 
bygglovshandläggning jämfört med året innan.

Ekonomi
Prognosen för politisk verksamhet under myndighets-
nämnden visar på en budget i balans.

Framtid
Bygglovsenheten fortsätter att arbeta aktivt med att för-
bättra informationsmaterial och att hålla korta handlägg-
ningstider förenat med hög kvalitet i arbetet. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och   
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-  
 lever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och  
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk - 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Handläggningen av bygglov är i balans. Arbete med att 
förbättra informationen på hemsidan fortgår. 
I byggloven bevakas så att en god stads- och landskaps-
bild samt en god byggnadskultur bevaras.

Målet är delvis uppfyllt.



* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Kostnaderna för Myndighetsnämnden bedöms hållas 
inom given ram.

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

Analys: 
Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del 
av verksamheten.

Målet är uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska  präglas av kvalitet och kundanpassat  bemö-  
 tande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och  
 valfrihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling om o em trygg miljö  
 

Analys
Receptionist är på plats på plan och bygg och medborgare 
kan nu få hjälp direkt i entrén.  
Införandet av den nya plan och bygglagen ger fortfaran-
de överraskningar. Boverket har förtydligat tolkningar av 
bland annat beräkning av sanktionsavgifter, vilka i flera 
fall blir orimligt höga.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Myndighetsnämnden har ingen personal.
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Myndighetsnämnd

Personal
Myndighetsnämnden består av politiskt tillsatta ledamö-
ter samt ersättare.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Antal bygglov 621 159 650 650
Antal samråd 204 31 200 120
Antal bygganmälan* 121 7 220 40

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -
Summa 

Foto: Peter Nilsson



42

Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 133,7 141,4 443,4 443,0
Kostnader -174,7 -175,2 -532,4 -533,1
(varav kapitaltjänst) (-33,6) (-36,3) (-106,5) (-106,5)
Summa -41,0 -33,8 -89,0 -90,1

  

Verksamhet
Arbetet fortsätter kring sockerbruksområdet i Köping-
ebro. Det är dels den dagliga driften och dels den fördju-
pade översiktsplanen.
Fastighetsavdelningen har beställt 2 detaljplaner för 
Köpingebro, dels för skolans utveckling och dels för en del 
av gamla sockerbruksområdet. Området som innehåller 
den gamla kamerala byggnaden kan i framtiden användas 
till exempelvis äldreboende. Det pågår också ett omfat-
tande arbete med att dra om el - värme och VA för den 
gamla delen av sockerbruksområdet.
Åtta småhus har byggstartat under första tertialet och 
fem köpeavtal på villatomter har tecknats. Det finns 24 
lediga tomter i Nybrostrand, 24 tomter i Källesjö och fyra 
tomter i Köpingebro. 
Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny 
industrimark planeras i Öster, men för närvarande råder 
det brist på detaljplanerad kommunal industrimark. Han-
delsmark saknas helt.

Arbetet med att ”säkra upp” lekplatserna inom kom-
munen har påbörjats. Förändrad hastighetsbegränsning 
kommer att införas under 2012 innebärande att 40 km/h, 
kommer att råda i centrala Ystad. Etapp två av utbyggna-
den av vattenverket i Nedraby kommer att påbörjas under 
året. Ett nytt steg i matavfallsinsamlingen kommer att tas 
då ytterligare områden kommer att anslutas. Avfallsenhe-
ten har påbörjat utfasningen av latrinhämtningen (omfat-
tar cirka 50 abonnenter) och denna kommer att upphöra 
helt den 31 mars 2013. Tillståndsprövningen för Ystads 
avloppsreningsverk har påbörjats och beräknas vara klar 
vid årsskiftet 2012-2013. Först när denna är klar kan en 
säkrare kalkyl för ombyggnaden räknas fram.

IT- driftsavtal har tecknats med Ystadbostäder AB. Diskus-
sioner pågår avseende en sammanslagning av Ystad kom-
muns och Sydskånska gymnasieförbundets IT-avdelningar. 
Utbyggnaden av det trådlösa nätverket är påbörjat. För-
sta etappen för att möta behovet av gästinloggningar är 
avklarad. Säkerheten för IT miljön prioriteras och mycket 
resurser går åt för att erhålla rätt säkerhetsnivå. En ny 
organisation på IT avdelningen är driftsatt. Fortsatt stort 
fokus på e-tjänster och planering för en e24 myndighet. 

Det har vartit fortsatt stort tryck på nya detaljplaner och 
Plan och Byggnadsavdelningen har fått in fem nya an-
sökningar om detaljplaner sedan i januari. Det är planer 

för fritids- och permanentboende i Ystad och på lands-
bygden. Avdelningen arbetar löpande med ett stort antal 
planer varav flera varit utställda för allmänheten under pe-
rioden, däribland en fördjupad översiktsplan för Öja gård. 
Ett planprogram för ”Balkåkra Sträddor” har tagits fram, 
vilket förslår cirka 200 nya bostäder i den västra delen av 
Svarte.

Under perioden har fem detaljplaner antagits. Det är 
en detaljplan i Löderups Strandbad som möjliggör av-
styckning av fritidsbostäder, två planer i Sandskogen, 
för vandrarhem och restaurang, respektive servering. En 
detaljplan har antagits för att möjliggöra avstyckning av 
Hantverkshemmet i kvarteret Ottiliana i Ystad och i Svarte 
har skolans område utökats för att ge plats för en gård till 
förskolebarnen i den planerade tillbyggnaden av Svarte 
skola. 

Under första tertialet 2012 har det utförts färre 
husutsättningar och nybyggnadskartor jämfört med 
motsvarande period 2011. Under perioden har det inte 
kommit in en enda beställning från Lantmäteriet på 
förrättningsförberedelser mot tre beställningar under 
samma period 2011. På grund av att färre nybyggnads-
projekt startar är prognosen att antalet beställningar 
kommer att fortsätta ligga på en lägre nivå än tidigare år.

Projektet med att byta Geosecma till Geosecma för ArcGIS 
fortskrider och under perioden har GIS och Mätningsav-
delningen börjat använda det nya programmet fullt ut. 
Införande av programmet för övriga användare beräknas 
att ske under året.

Arbetet med bytet av det lokala höjdsystemet till RH 
2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, har dragit ut 
ytterligare på tiden. Målet är nu att bytet kommer att ske 
under hösten 2012.

Projektet samordnad varudistribution är uppstartat. Med-
el har beviljats med 1,0 mkr av Länsstyrelsen.
Parallellt med projektet arbetas det med en ny livsmedels-
upphandling som ska börja gälla under 2013.
Arbetet med en utökning av ekologiska livsmedel pågår 
men måste gå jämsides med ökade ekonomiska anslag. 
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Samhällsbyggnadsnämnd

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2012 visar på underskott 
med 1,0 mkr inklusive reavinst för försäljningen av Löde-
rups brandstation med 0,8 mkr. 
Nämndens prognos exklusive reavinst ger ett underskott 
med 1,8 mkr som hänför sig till Köpingebros gamla 
sockerbruk. Kostnaderna för området är bland annat 
konsumtionsavgifter, elkraft, fastighetsunderhåll, säker-
het och under första tertialet har även en fastighet rivits 
till en kostnad av 0,6 mkr.
Under årets första månader har skadegörelser skett på 
Österportshallen och Parkskolan till en kostnad av 0,6 mkr 
som leder till att det planerade underhållet bromsas.
Plan- och Bygg prognostiserar ett överskott med 0,2 
mkr som hänförs till att prognosen för producerade 
detaljplaner blir fler än budgeterat.
Administration och utvecklingsprognosen är positiv med 
1,1 mkr som i huvudsak avser återhållsamhet med resur-
serna. 
Serviceavdelningen visar på ett positivt resultat vid årets 
slut med 0,3 mkr.
GIS och Mätning märker av den vikande konjunkturen 
genom att färre nybyggnadskartor beställs vilket leder till 
lägre intäkter än den prognostiserade intäkten på 0,1 mkr.
Avfallsverksamheten beräknas få ett underskott med 1,5 
mkr. Detta härrör sig till intäkterna. Avfallsfonden täcker 
underskottet.
IT-avdelningen, trafikenheten, gata/park och va-enheten 
prognositiserar ett nollresultat.

Framtid
Byggnationen av Ystads Arena kommer inom de närmas-
te åren att vara en utmaning bland annat eftersom den 
”vanliga” verksamheten måste fungera under tiden.
Att få fram ny industrimark i Ystad är prioriterat och arbe-
te pågår med detaljplan för att utöka Öja industriområde. 
Framöver kommer Sockerbruksområdet i Köpingebro att 
vara ett viktigt projekt liksom den fortsatta planeringen av 
Öja gård och by. För Köpingebro har en fördjupad över-
siktsplan påbörjats. Under 2012 kommer även arbetet 
med fördjupad översiktsplan för Ystad att startas upp där 
kommande behov av bostäder, verksamhetsområden, in-
frastruktur och hamnen kommer att studeras. 
Miljö och klimatfrågorna kommer allt mer i fokus.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och  
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-  
 lever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och  
 idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk - 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Arbete pågår med att ta fram mark- och bostadsbygg-
nadsprogram.
Cirka 30 planer är i produktion. 
Sockerbruksområdet har köpts in av kommunen 1 augusti 
2011 och arbete med att kartlägga området samt hur om-
rådet ska utvecklas pågår. 
Inom kort införs en Mobilsida där medborgare och turis-
ter lätt kan manövrera sig fram till kommunens P-platser, 
avfallssortering och felanmälan.
Förbättring av parkeringsmöjligheterna i Kåseberga är ut-
fört inför sommaren.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Analys är gjord gällande driftskostnader för sockerbruks-
området. Kostnader som är kända är cirka 3,6 mkr. 
Rapporter är gjorda gällande kostnader för att säker-
ställa ”säkra lekplatser” samt underhållsskulden av 
beläggningen av kommunens gatunät och gång- och cy-
kelvägar.
Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett un-
derskott med 1,0 mkr.

Målet är inte uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys
Samordnad varudistribution fortgår som planerat.
REVAQ har startats upp (är ett certifieringssystem för 
att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider 
avloppsslam på åkermark) vilket innebär att man bedriver 
ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbätt-
ringar och är öppen med all information.
Arbetet med sorteringsstationer fortgår, planen är att det 
ska sättas en i Kåseberga innan sommaren. 
En förstudie ska under sommaren genomföras av Tra-
fikverket i samarbete med kommunen om GC-väg mellan 
Hedeskoga-Sövestad och Hammar-Kåseberga.
Planering pågår för ett pilotprojekt med klimatsmarta 
måltider inom någon skolrestaurang, start till hösten.
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Samhällsbyggnadsnämnd

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och  
 valfrihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god    
 kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Arbete med förvaltningens processer fortgår. 
Receptionist är på plats på plan- och bygg och medbor-
gare kan nu få hjälp direkt i entrén.  
Införandet av den nya plan- och bygglagen ger fortfa-
rande överraskningar. Boverket har förtydligat tolkningar 
av bland annat beräkning av sanktionsavgifter, vilka i flera 
fall blir orimligt höga.

Målet är delvis uppfyllt.





* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystad kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron för perioden är 96,0 %
Kompetensutveckling erbjuds utifrån varje medarbetare, 
med hänsyn till dennes behov.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Förvaltningen fortsätter som kommunen i stort med en 
hög frisknärvaro, vilket det under många år arbetats aktivt 
med när det gäller arbetsmiljö, arbetsglädje och tydliga 
uppdrag.
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Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 110 * 116 116
Mediaförsörjning (kr/kvm) 171 * 156 156
Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter 30 5 100 15
Försåld industrimark, kvm 35 000 0 20 000 -
Antal lägenheter bo/hyresrätter 26 0 30 -
IT-avdelning
Antal datorer, administration 696 696 700 696
Antal datorer, utbildning 1 044 1 044 1 000 1 044
Antal datorer, kommunala bolag 64 64 125 64
eller liknande
Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 5 7 10
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 - 1 -
Antal pågående detaljplaner 25 26 18 25
Antal program - - 1 -
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 14 - 15 9
Antal fastighetsplaner 4 - 2 -
Antal husutsättningar 117 21 110 80
Antal grundkartor 13 3 7 7
Antal nybyggnadskartor 114 40 160 120
* varav 21 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 587 * 6 100 6 100
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 232 * 218 218
Mängd matavfall, ton 607 * 1 000 1 000

VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 769 639 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 135 509 * 2 200 000 2 200 000
* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 -
Administration och utveck -3,7 -4,1 -6,0 -4,9 1,1
Fastighetsavdelning -12,4 -6,6 -19,6 -20,6 -1,0
IT-avdelning -0,8 -0,3 -1,1 -1,1 -
Plan och Bygg -1,6 - -5,0 -4,8 0,2
GIS- och Mätning -0,7 -0,7 -1,8 -1,9 -0,1
Teknisk avdelning -15,4 -14,6 -49,6 -49,6 -
Avfallsenhet -0,8 -1,1 - -1,5 -1,5
VA-enhet -4,5 -4,9 - - -
Serviceavdelning -0,8 -1,0 -5,0 -4,7 0,3
Summa -41,0 -33,6 -89,1 -90,1 -1,0
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Energioptimering (etapp 1) -6,4 -8,2 -8,2 -
Småbåtshamnen (etapp 1 och 2) -4,6 -21,0 -23,8 -2,8
Ny förskola, Svarte -15,0 -30,2 -30,2 -
Ystad Arena -2,3 -200,3 -10,0 190,3
Ystad framtida vattenförsörjning -2,5 -57,0 -50,1 6,9
Övriga investeringar -11,9 -81,4 -47,2 34,2
Summa -42,7 -398,1 -169,5 286,6

•	 Konvertering från olja till grundvattenvärmepump på 
Sövestad skola är genomförd och i Glemminge pågår 
arbetet med att installera nya värmekällor på Räfsan, 
Glemmingebro skola, Medborgarhuset och brand-
stationen.

•	 Ombyggnaden av Ystad småbåtshamn etapp 2 på-
går:

•	 Projekteringen är avslutad och ombyggnad av kaj 
samt nybyggnad av förråd med kylrum till yrkesfis-
karna pågår. 

•	 Sista etappen med bryggor till de fasta båtplatserna 
projekteras och arbetena har påbörjats i det nordös-
tra hörnet av småbåtshamnen.

•	 Bygget av ny förskola i Svarte fortlöper, dock har man 
haft omfattande kostnader för bortforsling av deponi 
i marken. Nya förskolan beräknas vara klart under 
hösten 2012.

Samhällsbyggnadsnämnd

•	 Projekteringen för fritidsanläggningarna har hittills 
totalt kostat 12,0 mkr, under året har fokus varit att 
ta fram material till beslutsunderlag. Ansökan för 
badanläggningens bygglov är inlämnad.

•	 Scenen på Norra Promenadens håller på att fräschas 
upp samt omklädningsrum med handikapptoalett är 
uppförd.

•	 Ny kostnadskalkyl för ombyggnaden av Vattenverket 
i Nedraby finns framtagen gällande 2012-04-01 med 
en totalkostnad på 179,0 mkr. Upphandling av etapp 
två har överklagats vilket kan innebära försening av 
projektet.

•	 För avloppsreningsverket är angiven kostnad osäker 
eftersom Länsstyrelsen inte har behandlat kommu-
nens tillståndsansökan.   

•	 Källesjörondellen kommer att färdigställas under året 
med en totalkostnad på cirka 10,0 mkr.

Svarte förskola
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 48,2 50,6 68,0 150,0
Kostnader -206,5 -218,1 -556,8 -641,4
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,3) (-0,7) (-0,7)
Summa -158,3 -167,5 -488,8 -491,4

Verksamhet
Bristen på särskilda boenden är nu akut. Äldreboendet 
i Västra Sjöstaden med 36 lägenheter skulle stått färdig 
2011 men utlovas nu stå klart till sommaren 2013. Den 
akuta situation som uppstått är en stor påfrestning för de 
ofta mycket gamla i behov av särskilt boende. Ett mycket 
stort antal äldre har beviljats boende men har inte kunnat 
erbjudas något. I väntan på att det nya boendet står klart 
öppnade förvaltningen den 1 april ett tillfälligt korttids-
boende i Simrishamn med plats för 8 brukare. Inom den 
öppna hemtjänsten har dock ändrade biståndsriktlinjer, 
extern enhet för larmmottagning och nyckelfria lås skapat 
ett växande kapacitetsutrymme i verksamheten
Inom Individ- och Familjeomsorgen ökar behovet av stöd 
och skydd till barn och ungdom. Missbruket ökar och 
med det placeringarna. Efter den kraftiga stegringen av 
försörjningsstödet 2009 och 2010 var 2011 ett år av ut-
planing. Tillväxten av försörjningsstöd förväntas nu skjuta 
fart på nytt i takt med minskad ekonomisk aktivitet i sam-
hället. Inom verksamheten för funktionsnedsättning och 
social psykiatri ökar antalet personer med obetingad rätt 
till insatser. Färdigställande av ett trapphusboende har 
fördröjts ett år vilket allvarligt ökar risken för kostsamma 
sanktionsavgifter. Inom hälso- och sjukvårdsområdet på-
går förskjutning av vården från slutenvården till öppen-
vård och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta 
samtidigt som antalet personer som är 80 år och äldre 
ökar vilket visar sig i den alarmerade bristen på särskilda 
boenden, men också i ökade hjälpmedelsförskrivningar 
och bostadsanpassningar. 

Ekonomi
Resultatet för socialnämnden beräknas till ett underskott 
på 2,6 mkr. I resultatet ingår ett överskott på budgete-
rade projektmedel med 1,0 mkr, och sparåtgärder med 
1,3 mkr. Det innebär att prognosen för verksamheten har 
försämrats med cirka 1,8 mkr jämfört med första kvarta-
let. Förändringen hänförs främst till ökade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag, tekniska hjälpmedel, sjukskö-
terskeverksamhet och medicinskt färdigbehandlade. Ef-
fekten av den av socialnämnden föreslagna höjningen av 
taxan för trygghetslarm, nya avgifter för matdistribution 
och hemtagning av tekniska hjälpmedel (sammanlagt 310 
tkr för 2012, helår 930 tkr) är inte inräknade i prognosen.

Gemensam verksamhet inklusive politik prognostiserar 
ett överskott på 0,5 mkr. Överskott finns på utbildning, 

förvaltningsledning och kansli. Verksamheten för IT-kost-
nader redovisar underskott.
Entreprenadverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 
mkr beroende på lägre vårdtyngd och ökade intäkter på 
vårdavgifter.

Resultatet för avdelningen för funktionsnedsatta och so-
cialpsykiatri (FoS) beräknas till ett underskott på 1,4 mkr 
vilket främst beror på ökade kostnader för personlig assis-
tans och socialpsykiatri. Verksamheten för gruppboende 
redovisar överskott med cirka 2,0 mkr vilket beror på att 
budgeterade medel för nytt trapphusboende inte tas i 
anspråk. Även daglig verksamhet, boendestöd och främ-
mande vårdhem redovisar överskott.

Individ och familjeomsorgen förväntas få ett underskott 
på 4,2 mkr. Kostnaden för placeringar för vuxna, barn 
och unga inklusive öppna insatser beräknas överskrider 
budget med 5,4 mkr. Det är kostnaden för barn och unga 
som ökat kraftigt. Prognosen för försörjningsstöd är ett 
underskott på 1,8 mkr. Överskott finns inom verksamhe-
terna för träningsverksamhet och sysselsättning, arbets-
konsulent, handläggare och projektmedel.

Vård och omsorg förväntas få ett överskott på 4,6 mkr. 
Överskott redovisas på verksamheterna särskilda boende, 
utbildningsverksamhet, enhetsgemensamma verksamhe-
ter samt handledarprojektet. Underskott finns inom hem-
tjänst. För att täcka bland annat kostnader för utökat be-
hov av korttidsboende, medicinskt färdigbehandlade och 
främmande vårdhem har budgeterade medel för nytt äld-
reboende i Västra Sjöstaden med 9,2 mkr tagits i anspråk.

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 2,7 mkr. 
Underskott finns på verksamheterna för bostadsanpass-
ningsbidrag, tekniska hjälpmedel och sjuksköterskeverk-
samhet. Överskott finns för rehabverksamhet och uppsö-
kande verksamhet.

Framtid
Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten växer 
i alla delar mot bakgrund av växande lagreglerad rättig-
het till insatser. Kommunens svårigheter att tillgodose 
biståndsbedömda insatser medför att risken för dryga vi-
tesbelopp är mer än överhängande. Det är nu troligtvis en 
fråga om när de kommer att utdömas. Ett antal verksam-
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hetsrationaliserade utvecklingsprojekt kan i delar hjälpa 
upp situationen på lite sikt men läget är mycket allvarligt 
och svårhanterat. Socialstyrelsen har utarbetat förslag till 
riktlinjer för en lägsta bemanning på demensboenden 
att gälla troligtvis från 2013 vilket kommer att innebära 
ökade kostnader för kommunen.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
 växande kommun för boende, företagande och  
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
  ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur-   
 och idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk - 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
I planen låg budget för ett nytt trapphusboende med 10 
lägenheter. Bygget av dessa har inte kommit tillstånd. 
För närvarande är 10 beslut om särskilda boenden enligt 
LSS inte verkställda. Likaså har det legat budget för ett 
nytt äldreboende med 36 platser. Bygget påbörjades i de-
cember 2011 och beräknas vara klart 2013. Bristen på 
särskilda boendeplatser medför höga kostnader i andra 
verksamhet. 

Målet har inte uppnåtts.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Socialnämndens prognostiserade resultat är ett under-
skott på 2,6 mkr. Detta beror på växande behov som le-
der till att verksamheten producerat mer än vad som är 
budgeterat. 

Målet är inte uppfyllt.
 

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na 
 turlig del av verksamheten

Analys
Förvaltningen har ett omfattande miljöarbete, fortbild-
ning av miljöstrateg, miljöbilar, källsortering, dagliga in-





köp i närområde. Stor gång/cykelanvändning, minimering 
av färdtid och sträckor i bil. 

Målet är uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemö-  
 tande   

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och  
 valfrihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Från oktober 2011 övertog kommunen den hemtjänst 
som bedrivits som kundval av Vigs Ängar. 
Den del av personlig assistans där kommunen är anordna-
re har lagts på entreprenad efter genomförd kvalitetsupp-
handling. Under året ska en kvalitetsupphandling göras av 
äldreboendet Ljuskällan. 

Kvalitén i förvaltningens verksamhet är mycket hög i de 
brukarundersökningar som görs. Den överträffar i många 
fall de mål som uppställts av kommunen. De insatser som 
erbjuds inom alla verksamhetsgrenar blir alltmer differen-
tierade och vitt förgrenade för att vara anpassade till den 
enskildes behov. Insatserna kännetecknas av alltmer före-
byggande tidig karaktär. 

Målet är uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron för förvaltningen är 94 % och målet är där-
med inte uppnått

I den personalenkät som genomförts om Ystad som ar-
betsgivare under 2011 får förvaltningen sammantaget 
ett mycket gott resultat och det får även kommunen som 
helhet.

Det sker en utveckling i kommunen mot allt större behov 
av specialistkompetens för att tillgodose behovet av för-
djupning och differentiering. Samtidigt ska detta, avvägas 
mot behovet av generalistkompetens som förstärks på 
grund av den utvecklingen. 
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Personal
Frisknärvaron ligger på 94 % i genomsnitt under perioden 
vilket är något bättre än samma period 2011. Antalet tills-

vidareaställda är lägre än 2011 beroende på att utföran-
det av personlig assistans lagts ut på entreprenad.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120430

Budget
2012

Prognos
2012

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 65 681 71 68
Korttidsboende
-Antal helårsplatser vuxna
-Antal platser barn o unga

2 
10

3 
10

3 
10

3 
10

Minst andel nöjda i brukarenkät >80 % Ingen mät-
ning

80 % Ingen mät-
ning

Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd
-Antal hushåll 413 273 400 430
Antal vårddygn i hem för vård och boende- 
-Vuxna 2 629 838 2 200 2 600
-Barn 2 831 1 184 2 700 3 420
-Familjehem 6 498 2 280 5 400 7 665
Minst andel nöjda i brukarenkät > 80 % Ingen mät-

ning
80 %

Vård och omsorg
Gruppboende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 290 308 290
Korttidsverksamhet
-antal helårsplatser 30 32,5 36 34
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 2,6 6,5 2,5 3,5
Antal besök dagvård (beläggning 100 %) 6 477 2 271 8 700 6 800
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mät-

ning
Mätning 

pågår
80 % >80 %

Hälso och Sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 91 % Mätning 

under året
80 % > 80 %

1 Inkl en satelitlägenhet på Pantzargatan
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110430

Utfall
120430

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,5 -0,4 -1,1 -1,1 0,0
Gemensamverksamhet -14,7 -13,1 -17,3 -16,8 0,5
Entreprenader -14,0 -14,0 -43,1 -42,5 0,6
Funktionshindrade o Socialpsyk. -33,2 -34,9 -101,7 -103,1 -1,4
Individ o Familjeomsorg -16,8 -20,9 -54,9 -59,1 -4,2
Vård o Omsorg -64,0 -66,7 -223,1 -218,5 4,6
Hälso- o Sjukvård -15,2 -17,5 -47,6 -50,3 -2,7
Summa -158,3 -167,5 -488,8 -491,4 -2,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Trapphusboende inventarier 0 -0,2 0 0,2
Nytt äldreboende, inventarier 0 -1,7 0 1,7
Elektriver (arkivet) 0 -0,3 -0,3 0
Reservaggregat Vigs Ängar 0 -1,2 -1,2 0
Inventarier Löderupsgården 0 -0,1 0 0,1
Löderupsgården, ombyggnad 0 -2,0 -2,0 0
Löderupsgården, trygghetslarm 0 0 -0,4 -0,4
Larm Ängsklockan -0,1 0 -0,1 -0,1
Ombyggnad Socialförvaltningen -0,1 0 -0,1 -0,1
Datautrustning -0,1 0 -0,2 -0,2
Summa -0,3 -5,5 -4,3 1,2

Investeringsbudgeten beslutad av kommunfullmäktige 
uppgår till 5,5 mkr. Då de nya boendena inte kommer i 
bruk i år beräknas endast 3,5 mkr användas under året. 
Vad gäller nämndsinvesteringar får Socialnämnden ut-
nyttja upp till 1,0 mkr. Prognosen är att nämndsinveste-
ringarna kommer att uppgå till 0,8mkr.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110430

Utfall 
120430

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 495,5 516,8 1 506,4 1 535,0
Kostnader -94,9 -96,4 -298,1 -298,8
(varav kapitaltjänst) (-2,0) (-0,2) (-5,4) (-8,4)
Summa 400,6 420,4 1 208,3 1 236,2

   
Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 27,9 mkr.

Skatteintäkter: Beräknat överskott med 28,7 mkr. Progno-
sen bygger på cirkulär 12:15 från Sveriges Kommuner och 
Landsting daterat 2012-04-26.

Pensionskostnader: Prognosen är ett underskott med 2,2 
mkr.

Arbetsgivaravgifter: Här beräknas ett överskott i förhål-
lande till budget med 1,6 mkr på grund av fortsatta låga 
avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter för ungdomar 
18-26 år samt personer över 65 år. Eventuella återbetal-
ningar från AFA, för åren 2007 och 2008, är inte medräk-
nade i prognosen då inga beslut om detta finns fattade i 
dagsläget.

Oförutsett: De medel som finns avsatta i budgeten för-
väntas förbrukas i sin helhet under året.

Finansnetto: Beräkningarna för kommunens finansnetto 
visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget på 
2,8 mkr.

Avskrivningar: De medel som finns budgeterade för av-
skrivningar under kommunens finansiering kommer att få 
en brist på 3,0 mkr. 

Foto: Peter Nilsson
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